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أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
االنتخابية  ــدات  املزاي أن  الكاظمي، 
ــر الكهرباء. ــة وال توف ــع دول ال تصن

ــي اجتماع طارئ  ــال الكاظمي ف وق
ــة ازمة  ــني بحضور خلي مع احملافظ
ــني  يوم ــل  قب ــاء،  الكهرب ــة  معاجل
ــات اكبر  ــات وانقطاع ــت توقف حدث
ــي منظومات  ــدل املعروف ف من املع
ــدث  ــن احت ــة، ول ــة الكهربائي الطاق
ــكل ماحدث،  ــباب االنية ل عن االس
النني شكلت جلنة حتقيقية خاصة 
ــئلة  ــى اجابات عن اس ــول ال للوص

ــد وجهت  ــون، وق ــا املواطن يطرحه
ــة في هذا اجلانب برفع  وزارة الداخلي
ــات الطاقة  ــتوى حماية محط مس
ــذه  ــاً أن ه ــل، مبين ــبكات النق وش
ــات  ــع ثمن السياس ــة تدف احلكوم
ــة والترقيعية وهدر املال ملدة  اخلاطئ
ــنة في كل اجملاالت وخصوصاً  ١٧ س
ــبب عدم  ــاءل عن س ــة. وتس الطاق
ــط الكهربائي مع  اتخاذ قرارات الرب
ــوال ١٧  ــم ط ــوار ودول العال دول اجل
ــا ان البلد مرتبط  ــنة؟ وقد وجدن س
ــة  اجلمهوري ــع  م ــبكة  بش ــط  فق
ــالمية االيرانية التي لم تقصر  االس
ــا لديها  ــب قدرتها، فهي ايض حس

استحقاقات لشعبها، وهناك ملف 
ــرارات العقوبات  ــاء وق ديون الكهرب
ــادون بحل هذه  االميركية، ونحن ج
املسألة اليصال كل االموال املترتبة 
ــران نتيجة  ــارة اي ــى العراق للج عل
ــتيراد الغاز والكهرباء للسنوات  اس
ــي  ــا ف ــنحقق تقدم ــابقة، وس الس
هذا اجملال.وأضاف، ملاذا يكون العراق 
ــتحقاقات  في زاوية حرجة امام اس
ــام ولغاية  ــا منذ ع ــعبه؟ اصدرن ش
ــرارات لربط منظومة العراق  اليوم ق
ــوار، وهذا  ــة بكل دول اجل الكهربائي
ــر  ــت والصب ــيتطلب الوق ــر س االم
الكمال منظومات الربط الكهربائي 

مع اشقائنا وجيراننا، حتى نتمكن 
ــات الطاقة معاً،  ــن مواجهة حتدي م
ــي مختلف  ف ــي  الطبيع ــع  فالوض
ــبكات  ــاء العالم هو ارتباط ش انح
ــاءل  الطاقة مع اجليران، لكننا نتس
ــزل العراق ومينع الربط  من قرر ان يع
الكهربائي؟.كما أصدر رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي ، قرارات 
ــص أزمة الكهرباء، وذلك  جديدة تخ
ــاً طارئاً ضم  ــه اجتماع خالل ترؤس
احملافظني، وحضره الوزراء واملسؤولون 
أعضاء خلية األزمة اخملتصة مبعاجلة 
الكهربائية. وخرج  ــة  الطاق أوضاع 
االجتماع، وفقاً لبيان رئاسة الوزراء 

، بجملة من املقررات أهمها:ـ
ــيقية  التنس ــة  الهيئ ــام  قي  -١
ــاب  احتس ــادة  بإع ــات  للمحافظ
ــة  ــن الطاق ــات م ــص احملافظ حص
ــة، وفق معيارية  الكهربائية املنتج
ان احملافظة  تعتمد على (تعداد سكّ
ــة  الرطوب  – ــرارة    احل ــات  درج  –
ــي  الصناع ــاط  النش  – ــبية  النس
 – ــياحي  والس واحلكومي  والتجاري 
ــيق مع وزارة  التأثير البيئي) وبالتنس
ــة جمللس  ــة العام ــاء واألمان الكهرب

الوزراء.

كتب اِّـحرر السياسي
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الكاظمي يجتمع بكوادر وزارة الكهرباء.. خطة جديدة ِّـواجهة الصيف

كتب رئيس التحرير

ــعب العراقي ان يطرح  من حق الش
اسئلته املشروعة على قادة الشيعة 
ــاب القرار  ــة وكل اصح من الساس
واملتصدين للمسؤولية منهم بشأن 
ــيما  ــا آلت اليه مدن الضيم وال س م
ــث اخلراب  ــط واجلنوب حي في الوس
ويعترف مستشار  املفجع  واالهمال 
رئيس الوزراء لشؤون االعمار السيد 
صباح عبد اللطيف في لقاء متلفز 
ــوب منكوبة  ــط واجلن بأن مدن الوس
ــتدعي  تس ــة  احلاج وان   (٪١٠٠)
ــب مع  ــام بحملة اعمار تتناس القي
ــد ان ذلك ال  ــم معاناتها ومؤك حج
ــق اال بوجود ارادة  يتحقق ولن يتحق
ــى تتوافر  ــة حقيقية ولكن أنّ وطني
ــة اذا كان البعض ممن  االرادة الوطني

ر بالطول  ــر احدهم يجّ يعنيهم االم
ــأل  ــرض .. ومن هنا نس ــر بالع واآلخ
ــم منكوبة بالفعل  ــت مدنك اذا كان
ــاذا انتم فاعلون بالضبط؟  ١٠٠٪ فم
وهل تشعرون بالغيرة فعالً ملا يجري 
ــي املنطقة  ــتان وف في اقليم كردس
ــة  محافظ ــي  ف ــداً  وحتدي ــة  الغربي
ر  ــة بناء واعمار وتطوّ األنبار من حرك
ــح العراق ألن كل  هو يصب في صال
ــعب  ــة عراقية هي ملك لش منطق
العراق وليس جلهة بعينها .. من حق 
ــتان ومن حق االنباريني  اقليم كردس
ــي حتصل  ــازات الت ــوا باالجن ان يتباه
ــروع  ــم وهذا حق مش ــي مناطقه ف
ــاً : ملاذا  ــى قائم ــؤال يبق ــن الس لك
ــط  ــدن الضيم في الوس تخلفت م
ــاراة املدن األخرى ؟!  واجلنوب عن مج
ــير  ــي البد ان نش ــأن سياس وفي ش

ــس الوزراء  ــيد رئي ــى تصريح للس ال
ــال فيه اننا  ــى الكاظمي ق مصطف
ــني  ــكان وااليراني ــن األمري ــا م طلبن
ــاباتهم  ــن تصفية حس ــاد ع االبتع
ــول ان هذا  ــراق وبودنا ان نق ــي الع ف
ــروع وصائب  ــي مش ــب العراق املطل
ألن كل عراقي مخلص وحريص على 
وطنه عليه ان يعمل جاهداً البعاده 
ــات الدولية أو االقليمية  عن الصراع
ــون  يك وأال  ــتقطاب  االس ــز  مراك أو 
حديقة خلفية ألي كان ومن يريد ان 
يتصارع مع امريكا عليه ان يتصارع 
على ارضه لسبب بسيط هو اننا ال 
ــون كبش فداء وال نريد ان  نريد ان نك
ــن ال ناقة لنا  ــع الثمن بينما نح ندف
ــذي يدور!!  ــي كل هذا ال ــل ف وال جم
ــير  ــرى بودنا ان نش ــي قضية اخ وف
ــة مقربة من  ــادر خاص لتأكيد مص

ــهد  احلكومة قولها ان البالد ستش
حملة اعتقاالت ستطال مسؤولني 
ــن قبل جلنة  ــاء م ــي وزارة الكهرب ف
ــها  يرأس التي  ــاد  الفس ــة  مكافح
ــد ابو رغيف)  الفريق احلقوقي (احم
ــى العاصمة بغداد  ــن تقتصر عل ول
ــط واجلنوب  الوس ــات  ــل محافظ ب
ــوف يتزامن ذلك مع عمليات حترٍ  وس
ــؤولني وحتركاتهم  ــن مس ــن اماك ع
ــرات القبض من  ــدر مذك ــا تص ريثم
ــام نقولها  ــاء . وفي اخلت قبل القض
ــى ترديدا  ــة للحكومة : كف نصيح
ألننا  اللجان  ــكيل  ــطوانة تش الس
ــخام  ــوى الس ــم نقبض منها س ل
والدخان واثبتت التجارب بأن الغاية 
ــكيلها ذر الرماد في العيون  من تش
وتسويف القضايا املهمة والتي عادة 

ما تنتهي في خانة النسيان!!.
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بغداد /
أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء، امس االحد، إجناز مراحل متقدمة من 
ملف احلكومة اإللكترونية، وإكمال ربط اجلهات الوزارية بها، حيث مت تداول 
ــم األمانة  ــق إلكترونياً من خالل هذا النظام.وقال الناطق باس آالف الوثائ
العامة حيدر مجيد إن األمانة أشرفت على اللجنة العليا إلدارة احلوكمة 
ــة، وأجنزت مراحل متقدمة بهذا امللف، وقد أجنزت املرحلة األولى  االلكتروني
ــن البرنامج، من خالل ربط جميع الوزارات باألمانة العامة جمللس الوزراء،  م
ــنة ٢٠٢٠،  ــرة بتداول الوثائق بينها الكترونياً، بدءاً من أيلول من س واملباش

وبلغ عدد الوثائق التي مت تداولها أكثر من (٣٠) ألف وثيقة.
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ــر النفط  ــف وزي ــوف .. كش ــت وتأني وخ ــد صم بع
ــركات نفط  ــاعي ش ــار عن مس ــان عبد اجلب احس
ــحاب من العراق وبيع حصصها الى  عمالقة لالنس
ــركة بريتش بتروليوم  شركات ثانوية.واضاف ان  ش
ــركة لوك  ــن العراق.وان ش ــحاب م تفكر في االنس

ــميا تبني فيه  ــارا رس ــلت إخط ــية ارس اويل الروس
ــا تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة -٢ إلى  انه
الشركات الصينية.  واشار عبد اجلبار الى ان البيئة 
ــبة لالحتفاظ  ــراق غير مناس ــتثمارية في الع االس
مبستثمرين كبار بسبب التهديد املستمر للجهات 

املسلحة وابتزاز االحزاب لتلك الشركات.

ــني مبحافظة ديالى، امس  ــن اهالي قضاء خانق تقدم مواطن م
ــوزراء مصطفى  ــد رئيس مجلس ال ــوى قضائية ض األحد، بدع
ــدم التزامهم  ــبب ع ــتقيل بس الكاظمي، و وزير الكهرباء املس
ــب وثيقة  ــات. وذكر املواطن بحس ــعب بتوفير اخلدم ــام الش أم
ــا، أنه تعرض للضرر  ــخة منه حصلت البينة اجلديدة على نس
ــا بتحقيق العدالة  ــار الكهربائي، مطالب ــة انقطاع التي نتيج

وحتميل املدعى عليهما الرسوم واملصاريف اخلاصة بالدعوى.
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ــة القانون  ــالف دول ــي ائت ــادي ف ــف القي كش
ــد الرزاق ان  ــبق صالح عب ــظ بغداد االس محاف
التيار  الصدري بدأ يفرض سيطرته على الكثير 
ــن املناصب وآخرها منصب أمني عام مجلس  م
ــوزراء والبنك املركزي ولديه (١٧٠) مديرا عاما  ال

جاء ذلك في تصريح متلفز لقناة وان نيوز.
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ــرطة محافظة البصرة االسبق  اعلن قائد ش
ــن  ــد، ع االح ــس  ام ــح،  فلي ــيد  ــق رش الفري
ــة خلية حماية ابراج الطاقة  تكليفه برئاس
ــح ، انه مت  ــراق. وقال فلي ــة في الع الكهربائي
ــة اخللية التي شكلت حلماية  تكليفه برئاس

ــهد  ــتهداف.هذا وتش ــراج الطاقة من االس اب
ابراج الطاقة الكهربائية، السيما مبحافظات 
ــن وكركوك مؤخراً  ــوى وديالى وصالح الدي نين
ــفة، فيما  ــتهدافات بعبوات واحزمة ناس اس
ــش االرهابية  ــات خاليا داع تتهم بعض اجله
ــات اخرى تقول ان  بارتكاب هذه االفعال وجه

تلك االستهدافات سياسية وقد تكون جهات 
خارجية تقف خلفها.يشار الى ان فليح كان 
ــرطة البصرة قبل ان  ــغل منصب قائد ش يش
ــي اب العام املاضي، بناءً  يعفى من منصبه ف
على توجيهات القائد العام للقوات املسلحة 

مصطفى الكاظمي. 

ــني  ــر اليم ــون زاي ــدر حن ــي حي أدى القاض
القانونية، امس االحد، أمام رئيس مجلس 
ــدان  زي ــق  فائ ــي  القاض ــى  األعل ــاء  القض
مبناسبة صدور املرسوم اجلمهوري بتعيينه 
ــتئناف ميسان  مبنصب رئيس محكمة اس

ــس القضاء االعلى  ــر بيان جملل االحتادية.وذك
ــني حضرها رئيس  ــة اليم ــم تأدي ، ان مراس
ــم  ــة االحتادية العليا القاضي جاس احملكم
ــد عبود ورئيس االدعاء العام القاضي  محم
ــالم محمد نوري ورئيس هيئة اإلشراف  س

القضائي القاضي مسلم متعب مدب.
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النجف االشرف / البينة الجديدة
ــطة دائرة  ــة وبواس ــت وزارة الزراع اقام
ــي/ البرنامج  ــب الزراع ــاد والتدري االرش
ــاند لبرنامج اكثار بذور  ــادي الس اإلرش
ــول الرز  ــة محص ــا لزراع ــب العلي الرت
ــي ٢٠٢١  ــتال امليكانيك ــة الش بطريق
ــة  ــر الزراع ــيد وزي ــن الس ــه م وبتوجي
ــي  اخلفاج ــرمي  ك ــد  محم ــدس  املهن
ــداد االطباق  ــاهدة حقلية حول إع مش
ــذ  نف ــث  حي ــي،  امليكانيك ــتال  والش
ــرف  ــادي في النجف االش ــز اإلرش املرك
ــيق مع مديرية زراعة  وبالتعاون والتنس
النجف االشرف وقسم بحوث النجف 
وشعبة زراعة العباسية واالحتاد احمللي 
ــاهدة على  للجمعيات الفالحية  املش

احلقل االيضاحي  املزروع ضمن منطقة 
ــادية في العباسية  عمل املزرعة  اإلرش
ــداد  اع  ) ــوان  بعن ــة  حقلي ــاهدة  مش
ــدى املزارع  ــك ل ــاق) وذل ــة  االطب وتهيئ
ــاء احملاضرة من قبل  ــي مردان و مت الق عل
ــر عباس حميد  ــدس الزراعي خض املهن
والتطرق الى اهمية تغيير طريقة زراعة 
الرز من الطريقة التقليدية الى  طريقة 
ــب  ــي تتطل ــي والت ــتال امليكانيك الش
تهيئة االطباق اخلاصة بزراعة الرز وكما 

يلي :
ــدة ومن مصادر  ــار البذور اجلي ١_ اختي
ــة ومعاملتها باحمللول احمللي ومن  موثوق
ــتغرق هذه  ــم التنقيع والتكمير وتس ث

العملية قرابة ٤ ايام 

ــراب  بالت ــألَ  ومت ــاق  االطب ــة  تهيئ  _٢
ــالح ومن تربة  ــف اخلالي من االم النظي
النهر ويتم غربلته ووضعه في االطباق 

بحدود معينة 
ــة ٨ _ ١٠ كغم  ــر البذور وبكمي ٣_ نث
للدومن الواحد ومن ثم الرصف والتغطية 

بقماش تبلل يوميا مرتني على االقل
ــتل املؤقت  ــل االطباق الى املش ٤_ نق
ــتمر  بعد منو البذور حلد معني والذي يس

فيه لغاية ١٨ يوما تقريبا 
ــة بالقماش امللمل  ــع مراعاة التغطي م

والري والبزل اليومي لالطباق 
ــة في  ــة الزراع ــم عملي ــا تت ٥_ بعده
ــاتالت  ــطة الش الدائم بواس ــتل  املش

املركوبة.
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نينوى / البينة الجديدة
استنادًا لتوجيهات وزارة الصحة والبيئة ومبتابعة 
ــرة صحة نينوى  ــل مدير عام دائ ــتمرة من قب مس
ــراف  ــى الطائي وبإش ــن عيس الدكتور فالح حس
ــر العام  ــفى تلعف ــر من قبل مدير مستش مباش
ــت املالكات  ــن علي  واصل ــور جعفر محس الدكت
ــفى تلعفر   الصحية في وحدة التحصني مبستش
ــني بالتلقيح  ــتقبال املواطنني الراغب ــام باس الع
ــروس كورونا.واوضح الدكتور  باللقاح املضاد لفاي
ــن قبل  ــداد كبيرة م ــد اع ــن   تواف ــر محس جعف
ــاح املضاد  ــى أخذ اللق ــني عل ــني واملوظف املواطن
ــالل حملة التطعيم  ــدا  انه مت خ لكوفيد١٩.مؤك
ــداء  ــة بإرت ــة املتمثل ــراءات الوقائي ــة االج متابع
ــن والتباعد االجتماعي  الكمامات وتعقيم اليدي
ــالمة عوائلهم من  ــالمتهم وس ــا على س حفاظ

الوباء.

بغداد / البينة الجديدة
ــة متمثلة  ــات العدلي ــت دائرة العالق نظم
ــوان (  ــة حتت عن ــي  ورش ــم القانون بالقس
ــع  بيانات أمن  ــز قدرة العراق على جمي تعزي
ــر  ــي واعداد تقرير حول  مؤش ــازة االراض حي
ــتـدامة )  واكد مدير  ــة املس ــداف التنمي اه
ــتاذ احمد  عام دائرة العالقات العدلية االس
ــني ان الدائرة ماضية في  ــي عبد احلس  لعيب
ــة تعزيز القدرات وفق مذكرات  رسم  سياس
ــم التي  ابرمت مع املنظمات الدولية  التفاه
ــت  ــي كلل ــات  الت ــة الهابيت ــا منظم ومنه
ــرة منتصف  ــاون بتوقيع املذك ــود التع جه
ــان املاضي . هذا والقـى االستاذ  ــهر نيس  ش
ــي ندوة تعريفية  استكماالً  عمر الوسواس
ــة الهابيتات  ــة التي اقامتها منظم للورش
ــبوع  ــل منتصف االس ــة اربي ــي  محافظ ف
ــا تعزيز القدرات  ــي وكان  الغرض منه املاض

القانونية واالدارية في  هذا اجملال.

نينوى / البينة الجديدة 
ــة عمل  ــوى ، عقد ورش ــة نين ــهدت محافظ  ش
ــاركة نحو   ــن «عمالة األطفال» مبش ــول احلد م ح
ــن مختلف مدارس احملافظة  ١٠٠ معلم ومدرس م
ــة التحرير  ــة التي نظمت من قبل جمعي .الورش
ــهدت  ــوى ش ــة نين ــع تربي ــاون م ــة بالتع للتنمي
ــوع عمالة االطفال  ــات حوارية حول موض جلس
ج التخفيف واحلد من أشكال عمل  في إطار برنامَ
ــي نينوى ، فضالً  ــال في كافة القطاعات ف األطف
ــروس «كورونا» من إيقاف  عما أنتجته جائحة في
الدوام في املدارس وزيادة األعباء امللقاة على عاتق 
ــرت املديرية انه مت االتفاق  ــاء أمور الطلبة .وذك أولي
ــاطات متعددة  ــمل نش ــالق حمالت تش ــى اط عل
ــن خالل  ــر م ــكل مباش ــتهدف األطفال بش تس
املشاركة في أنشطة ميدانية متعلقة بالرسم ، 

البصرة / البينة الجديدة
ــتقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة ملوانئ  اس
ــور الزبير عدد  ــى ارصفة ميناء خ ــراق _ عل الع
ــتقات النفطية.  ــة باملش ــالت احململ ــن الناق م
ــئ  ــة ملوان ــركة العام ــام للش ــر الع ــال املدي وق
ــي:  ــراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوس الع
ــني  ــات وزير النقل الكابنت ناصر حس إن توجيه
ــدمي اخلدمات  ــبلي؛ تقضي بضرورة تق بندر الش
ــالع البواخر ، حيث  ــو واق ــهيل مهمة رس وتس
ــر  الناقلة  ــة ميناء خور الزبي ــت على أرصف رس
ــف رقم ٢ محملة  ــى رصي Emeraid Shiner   عل

  Kharpur ــت  الناقلة ــاز فيما رس ــادة زيت الغ مب
على رصيف رقم ٣ محملة مبادة البانزين. ولفت 
 Polanis Ocean ــو  الناقلة ــر العام الى رس املدي
ــادة Vr ، فيما  ــة مب ــم ٩ محمل ــى رصيف رق عل
ــى رصيف رقم ٩  ــت  الناقلة MARTHA  عل رس
ــة مبادة زيت الوقود.وأضاف املدير العام ان  محمل
الناقلة Risa رست على رصيف رقم ١٠ محملة 
ــة Bolan  على  ــت الناقل ــا رس naphthah ، فيم
رصيف رقم ١١ محملة مبادة البانزين ، وتبعتها  
ــت على رصيف رقم  الناقلة Al-forat  والتي رس

١٢ محملة مبادة زيت الوقود .

البينة الجديدة / عالء ابراهيم علي
ــذاً لتوجيهات وزير الصناعة  تنفيـ
ــل عزيـز  ــيد : منهـ ــادن الس واملع
ــوزارة  ال ــالكات  م ــم  بدع ــاز  اخلبـ
ــر  ــوي وتطوي ــر النس ــن العنص م
ــة  الفني ــن  وقدراته ــن  إمكانياته
ــم  وحج ــب  لتتناس ــة  واملهني
العمـل  ــي  ف الفاعلة  ــاهمة  املُس
ــة واملالية  ــت الدائرة اإلداري .نظمـ
ــم  الل قس ــر الوزارة ومن خِ في مق
ــل دورة تثقيفية  ــب والتأهي التدري
ــالمـة  والس ــرأة  املـ  ) ــوان  بعن
 ( ــة  والبايلوجيـ ــة  الكيمياويـ
ــارين  املُستش ــادة  الس ــور  بحض
دير عام دائرة التطوير والتنظيم  ومُ
ــكادر  وال ــوزارة  ال ــي  ف ــي  الصناع
ــوي في دوائر وأقسام الـوزارة  النس
.وتُعتبـر الدورة التي حاضرت فيها 
ــلطـان  ــيدة : فيـروز بحـر س الس
من قسم البيئة في دائرة التطوير 

والتنظيم الصناعي برنامج توعية 
ــها  ــف للمرأة لتوعية نفس وتثقي
ــة لتمكينها من  ــال القادم واألجي
لتصبح  الصائبة  ــرارات  الق إتخاذ 
تمع من خالل  ــي اجملُ صانعة قرار ف
ــرة وفي  ــي كيان األس ــا ف تواجده
ختلف ميادين احلياة  لدرء وإبعاد  مُ
الكيمياوية  ــالت  التفاعُ ــر  مخاط
ختلف  والبايلوجية التي تُسبب مُ
األمراض السيما وان املرأة أكثر تأثراً 
باملواد اخلطرة حيث تضمنت تقدمي 
ــب علمية في  كثف جلوان عرض مُ
ــل واحلياة فضالً عن  مجاالت العم
ــالمة والطوارئ  عرض خلُطط الس
ــبل  املُتخذة في أماكن العمل وسُ
ــوارث واحلوادث  ــع الك ــل م التعامُ
الً  ث وقد شهدت تفاعُ التي قد حتدُ
الل  بل املُشاركني من خِ كبيراً من قِ
ــكار واألراء التي تتناغم  ــرح األف ط

ومنهاجها العـام .

البينة الجديدة / علي شريف 
ــر الداخلية  ــيد وزي ــذاً لتوجيهات الس تنفي
ــواء املهندس  ــرطة بابل الل ومبتابعة قائد ش
ــؤون  ــم ش م قس ــمري نظّ ــالل الش ــي ه عل
ــرات العقلية باحملافظة حملة  اخملدرات واملؤث
ــوم العاملي  ــبة الي ــة مبناس ــة تثقيفي توعوي
ــؤون  ــم ش ملكافحة اخملدرات .وقال مدير قس
اخملدرات العميد مازن محسن علي: أن مفارز 
ــة وقائية لتجنب خطر  ــم نفذت حمل القس
ــات تثقيفية  ــدة فعالي ــملت ع ــدرات ش اخمل
ــة  لرفع  ــق احملافظ ــيطرات ومناط ــن س ضم
ــذه  ــن ه ــع م ــدى اجملتم ــي ل ــتوى الوع مس
ــد علي: هذه  ــرة .وأضاف العمي ــة اخلطي اآلف

ــج مت من خالله  ــرت وفق برنام ــات ج الفعالي
ــدف الى  ــورات) ويه ــن (البروش ــع عدد م توزي
ــباب من  ــة املواطن وخصوصاً فئة الش توعي
خطر اخملدرات وايضا كيفية تعامل األسر مع 
ــن الوقوع فيها وحثهم  أبنائهم للتحذير م
بالتعاون مع األجهزة األمنية في اإلبالغ على 
كل من يتاجر أو يروج للمخدرات. وفي سياق 
اخر وعمالً بتعليمات وتوصيات السيد   وزير 
ــلة جوالته  ــار سلس ــن إط ــة  وضم الداخلي
ــع وأداء العمل  ــى واق ــالع عل ــة لالط امليداني
ــرطة  ــر تفقد قائد ش ــكل مباش األمني بش
ــمري  ــدس علي هالل الش ــواء املهن بابل الل
ــمالي  ــة  ش ــة جبل ــي لناحي ــع األمن القاط

ــى تفاصيل عمل ومهام  احملافظة  واطلع عل
ــن مراكز  ــدد م ــن وع ــرطة الرافدي ــم ش قس
ــرطة ضمن القاطع بهدف الوقوف على  الش
ــا توفره من خدمات  طبيعة املناخ األمني وم
ــواء  ــرطة الل ــد الش ــه قائ ــني .ووج للمواطن
ــني بالعمل  ــه القائم ــالل لقائ ــمري خ الش
ــن املهام  ــاز مفصل ع ــتمع إليج بعد ان اس
ــة جهود االمن  ــرورة مضاعف والواجبات بض
ــاذ القانون فضالً عن  ومكافحة اجلرمية وإنف
ــتباقي لتعزيز  ــف إجراءات العمل االس تكثي
حالة االستقرار كما أكد على أهمية التميز 
ــة للمواطنني على نحو  ــي اخلدمات املقدم ف

يلبي متطلباتهم بالشكل األمثل.

@‚b»€a@ä–»‹m@Û–ínéfl@ø@ÔzÓ‘‹n€a@à–‰Ωa
19ÜÓœÏ◊@Äb‘‹i@·Ó»�n€a@paıaäua@›ïaÏÌ

@fiÏy@›‡«@ÚëâÎ@÷˝�„a@Z@ÚÓi6€a
ÙÏ‰Ó„@ø@Cfib–ü¸a@Ú€b‡«D@Âfl@Üßa

@ÚëâÎ@·ƒ‰m@ÚÓ€Ü»€a@pb”˝»€a@ÒäˆaÖ
@@Ôôaâ¸a@ÒãbÓy@@Âflc@òÏñ¢

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة لتجارة  اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير عام الش
املواد الغذائية املهندس قاسم حمود منصور فرع كركوك ملتابعة 
وصول مواد السلة الغذائية ( معجون الطماطم والبقوليات والرز) 
ــذ احلدودية . وقال املدير العام انه تنفيذا لتوجيهات وزير  من املناف
التجارة الدكتور عالء اجلبوري زار فرع شركته في كركوك  لالطالع 
ــن املنافذ احلدودية الى  ــواد الغذائية للمواد م ــير وصول امل على س
ــن تذليل كل الصعوبات التي تواجه عملية النقل  الفرع فضال ع
ــيرا انه جرى خالل الزيارة كذلك اللقاء بالعاملني  ــتالم مش واالس
ــتالم املواد  ــارى جهودهم الس ــم ببذل قص ــرع وتوجيهه في الف
ــهر احلالي وجتهيزها  ــتعدادا الطالقها خالل الش ــيابية اس بانس
ــويق  ــام التموين ووفق خطة التس ــجلة ضمن نظ ــل املس للعوائ

املعدة لهذا الغرض .

البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة ملوانئ  ــت وزارة النقل متمثلة  مبدير عام الش تابع
العراق، الدكتور املهندس فرحان محيسن الفرطوسي، االعمال 
ــي ميناء ام  ــروع االرصفة الثالثة ف ــل اجناز مش ــرة ومراح االخي
قصر الشمالي.و قال املدير العام: حسب توجيهات وزير النقل 
ــني الشبلي قمنا بجولة ميدانية في موانئ  الكابنت ناصر حس
ــروع  ام قصر وخور الزبير والوقوف على االعمال االخيرة من مش
ــمالي وفقا للمعايير  ــاء ام قصر الش ــة الثالثة في مين االرصف
ــل اجنازه االخيرة،  مبيناً:   ــة املطلوبة  والبحث في مراح الرصين
ــروع االرصفة الثالثة من املشاريع املهمة املساهمة في  ان مش
ــدات حديثة ومت  ــيعمل مبع ــم االيرادات للموانئ حيث س تعظي
انشاؤه بطريقة اجلدار الثقلي وهي االولى من نوعها في موانئ 
العراق،  وذلك بنصب القطع الكونكريتية الذي  نفذته شركة 
ــروع  ــتثمرة للمش ــركة (اللورين) املس ــكا ) التركية عبر ش (ات

ضمن شركات التشغيل املشترك العاملة في امليناء.

البينة الجديدة / زيد محسن ناجي

اجرى قسم احلماية االجتماعية للمرأة في الرصافة 
ــي وزارة العمل  ــة احلماية االجتماعية ف ــع لهيئ التاب
ــي مناطق  ــرة تعيش ف ـــ (٤٤) اس ــة ل ــارات ميداني زي
ــتل  ــوائيات والطمر الصحي الكائنة في املش العش
ــداد مؤخرا.جاءت هذه  ــي بغ ــدي والكمالية ف والعبي
ــات وزير العمل الدكتور عادل  املبادرة تنفيذا لتوجيه
ــة االجتماعية هدى  ــة احلماي ــس هيئ ــي ورئي الركاب
ــوائية ومناطق الطمر  ــق العش ــجاد بزيارة املناط س
ــة الدخل ليتم  ــر معدوم ــتهداف االس الصحي الس

شمولهم باعانة احلماية االجتماعية.

@Ü‘–nÌ@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
@Ú‹é€a@ÖaÏfl@fiÏïÎ@Ú»ibnΩ@⁄Ï◊ä◊@ äœ

@@ÚÓˆaàÃ€a

@Ú–ïâ¸a@ Îäífl@@ø@›‡»€a@7ç@…ibnm@›‘‰€a
Ô€b‡í€a@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@Úq˝r€a

@Òcä‡‹€@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßa@·é”@Z›‡»€a
@Âÿém@Òäça@HTTI@�€@paâbÌã@äØ@Úœbïä€a@ø
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

NO.3677.MON.5.JUL.2021

ــات منح  ــال جديدا لتعليم ــد، تعدي ــيد، امس االح ــرف الرش ــدر مص اص
ــتر كارد النخيل.وذكر  ــة املاس ــة وحلاملي بطاق ــي الدول ــلف ملوظف الس
ــلف تضمنت  ــرف ، أن التعليمات اجلديدة للس ــب االعالمي للمص املكت
ــتفيد وقدرت  ــلفة للمس ــليم الس ــتحصال االجور مقدما عند تس اس

االجور املستحصلة ٥٪باعتبارها مبلغ االجر وكافة العموالت االخرى.
ــى ١٠ ماليني  ــلفة بحد اعل ــرف حدد مبلغ الس ــان، ان املص ــاف البي وأض
ــداد ٥ سنوات.واشار الى، انه يجب ان يغطي صافي راتب  دينار وبفترة س
ــتلف ٥٠٪ للقسط الشهري على ان التكون بذمته سلفة  املوظف املس

سابقة غير مسددة.

بغداد /

ÂÌâÖbÃΩaÎ@ÂÌÜœaÏ‹€@HPCRI@ózœ@Âfl@¸Üi@|Ó‘‹n€a@Ú”b�i@Ü‡n»Ì@÷aä»€a@NNıbiÏ‹€@Úr€br€a@ÚuÏΩa@ıaÏnya@paıaäua@Â‡ô
¡çÏnΩa@s€br€a@pb„bznfla@Êdíi@ÚÓi6€a@µa@pby6‘fl@‚Ü‘m@ÚÓibÓ„@Ú‰¶@NN@›flbí€a@fiÏÅÜ€a@bË‰Ói

Úƒœb0aÎ@ıbö‘€a@¥i@¡iaä€a@’Ìä�€a@fib‡◊hi@Új€b�‡‹€@ÊÎäÁbƒnÌ@Îb–€a@Ô€bÁaNN@Òäñj€a
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Úflã˛a@ó•@ÒÜÌÜu@paâaä”Î@NNıbiäËÿ€a@äœ�Ïm@¸Î@Ú€ÎÖ@…‰ñm@¸@ÚÓibÇn„¸a@paÜÌaåΩa@Z@ıaâãÏ€a@èÓˆâ
ــات باحلصص التي  ــزام احملافظ ٢- الت

حتدد لكل منها.
ــرطة واحملافظني  ٣- قيام قيادات الش
ــة  الكهربائي ــآت  املنش ــة  بحماي
ــص مفارز  ــا وتخصي ــني فيه والعامل

خاصة بذلك.
ــط بتوفير الدعم  ــام وزارة النف ٤- قي
ــود ألصحاب املولدات  الالزم ملادة الوق
ــة (متوز - آب -  ــهر الثالث األهلية ولألش

أيلول).
ة املولدات األهلية لتكون  ٥- زيادة حصّ
٤٠ لتراً من الوقود لكل (١ KVA) خالل 

فترة الصيف.
ــيد  ٦- حث املواطنني على ضرورة ترش
ــالم  ــائل اإلع ــر وس ــتهالك، عب االس

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني.
ــتركة  ــي قيادة العمليات املش ٧- تول

حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية 
ــة لهذه املهام.  وتخصيص قوة خاص
ــالم  اإلع ــة  خلي ــت  أعلن ــت  وق ــي  ف
ــائر التي  ــي، عن حجم اخلس احلكوم
ــات التي طالت  ــببت بها الهجم تس
ــا  أنه ــة  مبين ــاء،  الكهرب ــبكات  ش
ــبعة  س ــهادِ  استش ــن  ع ــفرت  أس
ــر اخرين وتخريب و  ــةِ أحد عش وإصاب
(٦١) خطاً رئيسياً.وقالت اخللية ، إنه 
مت اتخاذ حزمة من اإلجراءات العاجلة 
ــف، بناءً على  بجهد حكومي مضاع
توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خالل 
ــه الجتماع خلية األزمة، حيث  ترؤس
وجه اجلهات احلكومية كافة، بتوفير 
كل التسهيالت للمعاجلات العاجلة 
لإلشكاالت التي تعاني منها شبكة 
ــى  ــل عل ــة، والعم ــاء الوطني الكهرب

ــة الالزمة ألبراج الطاقة  توفير احلماي
ــتهدافات  االس ــن  م ــة  الكهربائي
ــررة. من جانب اخر أعلنت هيئة  املتك
ــس االحد، وقف  النزاهة االحتادية، ام
ــارٍ وضبط  ــر من ملياري دين هدر بأكث
ــي تقاعد األنبار.  ــةً مزورةً ف ١٧ معامل
ــرة التحقيقات في الهيئة  وذكرت دائ
ــل عمليَّة  ــفت فيه عن تفاصي ، كش
ذتها مالكات  الضبط األخيرة التي نَفَّ
ــة في محافظة  مكتب حتقيق الهيئ
 ، ــةٍ قضائيَّ ــرةٍ  مذك ــب  مبوج ــار  األنب
ــاتٍ  معلوم ــب  املكت ــي  تلق ــةً  مبين
ــد الفلوجة  ــدام مدير تقاع تفيد بإق
ــةٍ بصورةٍ  ــالتٍ تقاعديَّ ــر معام بتحري
ــات،  والتعليم ــة  لألنظم ــةٍ  مخالف
ــتحصال األمر القضائي، متَّ  وبعد اس
ــرُّك للتقصي والتحري عن مدى  التحَ

ــواردة للمكتب،  ــة املعلومات ال صح
ــي املكتب  ــق من محقق ــن فري إذ متكَّ
ــةً  ــةً تقاعديَّ ــط (١٧) معامل ــن ضب م
ــالل مخاطبة اجلهات ذات  ثبت من خ
ــزورة. في وقت  ــة أن أوليَّاتها م العالق
ــة االنتخابات، عن  ــفت مفوضي كش
ــات قصيرة  ــأن البطاق ــا بش إجراءته
األمد، فيما أشارت إلى مساعيها ألن 
تكون االنتخابات املقبلة األرصن بعد 
ــت املفوضية ، إن مجلس  ٢٠٠٣. وقال
ــن احلرص  ــع بكثير م ــني يتاب املفوض
ــرأي العام  ــدور في ال ــام، ما ي واالهتم
العراقي ومواقع التواصل االجتماعي، 
مبا يخص العملية االنتخابية املقبلة 
ــت بالبطاقات  ــة التصوي ــط آلي وضب
ــة، وإلدراكها  دث ــرة األمد غير احملُ قصي
ــم  أه ــي  ه ــة  املقبل ــات  االنتخاب أن 

ــها العراقيون  ــيما رس ــات س انتخاب
ــة على  ــل املؤسس ــذ ٢٠٠٣، وتعم من
ــاً،  عام  ١٨ ــذ  من ــن  األرص ــون  تك أن 
ــتقلة  ــذت املفوضية العليا املس اتخ
لالنتخابات سلسلة إجراءات لضمان 
االلكترونية غير  بالبطاقة  التصويت 
دثة قصيرة األمد بشكل ال تشوبه  احملُ

أي شائبة أو خرق، ومنها:ـ
- سحب البطاقة اإللكترونية قصيرة 

األمد مباشرة بعد التصويت.
ــات اإللكترونية  ــاف كل البطاق - إيق
عن العمل بعد االقتراع مباشرة وملدة 

ثالثة أيام.
ــرة  ــع العش ــات األصاب ــذ بصم - أخ
ــع  تقاط ــام  نظ ــق  وف ــا  ومطابقته
البصمات للتأكد من عدم التصويت 

في مكان آخر.

ــمي  ــك رس ــتصحاب مستمس - اس
ــة االلكترونية عند  ــع البطاق ــر م آخ
ــك اإلجراءات  ــت، أن تل التصويت.وبين
ــة  انتخابي ــة  عملي ــراء  إج ــان  لضم
ــة حقيقية ممثلة لتطلعات  دميقراطي
الشارع العراقي. على صعيد اخر اكد 
ــس مجلس النواب  ــب االول لرئي النائ
ــن الكعبي، امس االحد، ضرورة  حس
ــف النازحني واملهجرين عن  ابعاد مل
ــار  ــي، فيما اش التعاطي السياس
ــواب حريص كل  الى ان مجلس الن
احلرص على تعظيم حجم التعاون 
ــة  ــات الدولي ــراق واملنظم ــني الع ب
ــي ظل ظروف حرجة  التي عملت ف
ــي  االعالم ــب  املكت ــر  وخطرة.وذك
للنائب االول لرئيس مجلس النواب 
ــى، رئيس بعثة  ــي التق ، ان «الكعب

ــرة جيرارد  ــة الدولية للهج املنظم
ــت واملنتهية اعماله في العراق،  واي
ــة عثمان  ــد للبعث ــس اجلدي والرئي
ــدة دعم  ــؤولة وح ــي، ومس بلبيس
ــنوبل».وقال  س ــي  كيت ــج  البرنام
الكعبي خالل اللقاء ان ما يلمسه 
ــابقة  ــالل املرحلة الس ــع خ اجلمي
وحتى الراهنة هو تعامل البعض مع 
ــة بحياة املواطنني  امللفات املتعلق
ــتهم، من جانب سياسي  ومعيش
ــات  امللف ــذه  ه ــتغالل  واس ــط  فق
ــق منافع ضيقة، وإهمالهم  لتحقي
ــب  للجوان ــوظ  ملح ــكل  بش
ــواء  ــات س ــذه امللف ــانية له اإلنس
ــرة والنزوح  ــا بالهج ــق منه املتعل
ــة  املتعلق ــى  حت او  ــن  املفقودي او 

باجلوانب اخلدمية للمواطنني».

بغداد /
ــاو، امس األحد،  ــي قضاء الف ــرات من أهال تظاهر العش
ــا على عدم إكمال املمر الثاني من طريق «بصرة  احتجاج
ــدر في احملافظة،  ــه ٦٥ كم.وأفاد مص ــاو» والبالغ طول – ف
ــاو نظموا وقفة احتجاجية  ــرات من اهالي الف ان «العش
ــروع  امام بوابة القضاء، احتجاجا على عدم إكمال مش
ــاء وباقي مناطق  ــق الرابط بني القض ــر الثاني للطري املم
احملافظة»، مبينني ان «حصيلة حوادث هذا الطريق تطال 
ــخص بني قتيل وجريح وعلى الرغم  ــنوياً نحو ٢٠٠ ش س
ــتمرة بإكماله اال ان اجلهات املعنية  من مطالبتهم املس
ــدر، ان «اهالي القضاء  ــم تصغِ ملطالبهم».واضاف املص ل
ــبق وان طالبوا بزيارة احملافظ لهم إليضاح مشاكلهم  س
ومعرفة االسباب التي حتول دون تنفيذ املتبقي من الطريق، 
على الرغم من وجود شركة متخصصة مستعدة إلنشاء 
ــروع دون اي اموال حلني رصدها من قبل وزارة املالية». املش

واشار الى أن «احملتجني سبق وان نظموا تظاهرة قبل اقل 
من شهرين، وامهلوا اجلهات املعنية حينها أسبوعا واحد 
ــروع تأهيل الطريق، لكن وصلت لهم رسالة  إلحالة مش
صوتية من احملافظ، وعدهم خاللها بزيارة القضاء و وضع 
احللول املناسبة ملشكلتهم ولكنه لم يفِ بوعده»، على 
ــاء، باتخاذ خطوات  ــدد اهالي القض ــد قولهم. هذا وه ح
ــال عدم تنفيذ  ــبوع املقبل، في ح ــة خالل االس تصعيدي

مطالبهم املستمرة منذ سنوات. 

خاطبت جلنة التربية النيابية، امس االحد، وزارة التربية بشأن 
الدخول الشامل لطلبة الثالث متوسط أو اعتماد درجة نصف 
ــة طعمة اللهيبي ، إن  ــنة، كدرجة جناح.وقال مقرر اللجن الس
ارتفاع درجات احلرارة غير الطبيعي اضافة الى تسجيل ارتفاع 
ــباب تأجيل امتحانات  في اعداد اصابات كورونا، كانت أهم اس
ــت مقترحات الى  ــان اللجنة قدم ــط، وعليه ف الثالث املتوس
ــنة  ــامل او درجة نصف الس وزارة التربية باعتماد الدخول الش
ــاف اللهيبي، أن اللجنة  ــورة كدرجة جناح.واض للمرحلة املذك
ــا االخير وصوتت على  ــذه املقترحات خالل اجتماعه فعلت ه
ــوزراء، باعتماد  ــة وامانة مجلس ال ــى وزارة التربي ــع كتاب ال رف
ــط، مبينا أن وزارة  ــة الثالث املتوس ــنة ملرحل درجة نصف الس
التربية ستأخذ رأي هيئة الرأي بهذا الشأن وإذا ما متت املوافقة 
ــة مجلس الوزراء يوم  ــيتم طرح املوضوع في جلس عليه فس
ــراء االمتحانات،  ــت الى انه في حال ضرورة اج غد الثالثاء.ولف
ــون الطلبة لم تصل لهم  ــامال لك فيجب ان يكون الدخول ش

املادة العلمية باملستوى املطلوب.

@Ú◊äy@“b‰˜nça@Â‹»m@ÊaäÌg
ÊbÅåÌÎäi@5«@÷aä»€a@…fl@ÂÌäœbéΩa

بغداد /

ــاه اإليرانية،  ــيرين مبحافظة كرمانش اعلن حاكم مدينة قصر ش
ــذ برويزخان مع  ــافرين مع العراق عبر منف ــتئناف حركة املس اس
ــوالت الصحية.وقال مراد علي تاتار في تصريح  االلتزام بالبروتوك
ــافرين  ــابقا على حركة املس ــي، إن إيران فرضت احلظر س صحف
ــدف مكافحة فيروس كورونا، و مت رفعه اعتبارا من اليوم، وفقا  به
لقرار اللجنة الوطنية ملكافحة كورونا.واضاف أن املسافرين الذين 
ــفر إلى إقليم كردستان العراق بإمكانهم التوجه إلى  ينوون الس
هذا املنفذ احلدودي مباشرة، ولم تعد هناك حاجة للمسافر ألخذ 
رخصة من قائممقامية قصرشيرين الجتياز احلدود.واوضح تاتار، 
أن كل املسافرين يخضعون للفحص الطبي عند املنفذ احلدودي 
ــم التأكد من خلوهم من األمراض املعدية  قبل اجتياز احلدود ليت

وخاصة كورونا، حيث مينع املصابني من دخول البالد.

وكاالت /
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  أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة 
لوزارة الداخلية، امس االحد، حصيلة 
ممارسات امنية حلملة واسعة ملكافحة 
ــوم محافظات العراق.  اخملدرات في عم
ــة العامة  ــة ، أن املديري ــرت الوكال وذك

ــرات العقلية  ــة اخملدرات واملؤث ملكافح
ألقت القبض على (٢٥) متهما مبناطق 

مختلفة من البالد وهي كالتالي:ـ
ــدرات البصرة  ــم مكافحة مخ ١- قس

(٢) متهمني
ــم مكافحة مخدرات بابل (١٤)  ٢- قس

متهما .

٣- قسم مكافحة مخدرات املثنى (٤) 
متهمني.

ــدرات األنبار  ــة مخ ــم مكافح ٤- قس
متهم واحد.

٥- قسم مكافحة مخدرات الديوانية 
(٤) متهمني.

مت  ــني  املتهم أن  ــى  ال ــان  البي ــار  واش

ــهود وبحوزتهم  ضبطهم باجلرم املش
ــون  ــبعمائة وخمس ــف وس (١٧٥٠) ال
ــع كيلو من  ــدرة وأكثر من رب ــة مخ حب
مادة (الترياق) اخملدرة ومادة الكريستال 
اخملدرة إضافة إلى أدوات التعاطي، الفتا 
ــى إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام  ال
ــدرات. ــة (٢٨  ٣٢ ) مخ ــواد القانوني امل

ــاءت  ــات ج ــان، ان الواجب ــاف البي وأض
ــتخبارية التي  بناء عن املعلومات االس
حصلت عليها مفارز املديرية املنتشرة 
ــات وكان للتعاون  ــداد واحملافظ في بغ
ــني الذين  ــتمر واملثمر مع املواطن املس
يقومون باالدالء مبعلوماتهم عبر اخلط 

الساخن(١٧٨) اجملاني الدور املهم.

اكد عضو جلنة االمن والدفاع البرملانية عبد اخلالق 
ــة يعتبر من  ــون جرائم املعلوماتي ــزاوي ، ان قان الع
القوانني املهمة والضرورية حلماية االسرة العراقية 
ــا اإلنترنت  ــي يتضمنه ــلبية الت ــن احلاالت الس م
ــائل التواصل  ــا من وس ــف اجلوالة وغيره والهوات

احلديثة.وقال العزاوي ، ان قانون جرائم املعلوماتية 
ــة والضرورية في ظل التطورات  من القوانني املهم
ــل عامليا في مجال التواصل االجتماعي  التي حتص
ــا يتضمنها من  ــة وم ــف اجلوال ــت والهوات واالنترن
ــني، مبينا ان القانون  ــلبية تضر باملواطن حاالت س
نسعى لتشريعه باألساس حلماية العائلة واالسرة 
ــك تلك  ــلبية وتفكي ــاالت الس ــن احل ــة م العراقي

العوائل ويحميها من نتائج اجلهل باستخدام هذه 
ــدا وجميعنا  ــون مهم ج ــح ان القان االجهزة.واوض
ــات واخوات  ــات وبن ــوي من زوج ــا عنصر نس لدين
ــو حماية للعائلة  ــن عوائلنا، وهذا القانون ه وضم
ــن اإلعالم املضاد  ــة، الفتا الى ان البعض م العراقي
ــون بأنه يحمي  ــر القان ــل على تصوي ــف عم لالس
ــح  ــر صحي ــو كالم غي ــة، وه ــؤولني واحلكوم املس

ــخوصها امر  ــومي لعمل الدولة وش فاحلديث والتق
ــل  ــات العوائ ــاس بخصوصي ــن املس ــي لك طبيع
ــه.وكان مجلس  ــر ال ميكن القبول ب واجملتمع هو ام
ــدت اخلميس األول  ــته التي عق النواب، قرر بجلس
ــروع  ــت على مش ــل التصوي ــوز ٢٠٢١ تأجي ــن مت م
قانون جرائم املعلوماتية بناءً على طلب مقدم من 

اللجنة املعنية بتشريع القانون.

بغداد /

بغداد /

ــي بداية من  ــلطة الطيران املدن تعتمد س
ــرين االول املقبل بطاقة التلقيح بدال  تش
ــافرين  ــبة للمس ــص pcr بالنس ــن فح م
ــن، وذلك ضمن اجراءات  القادمني واملغادري
ــة للوباء.وقال مدير  ــة الثالث احتواء املوج
ــوان ،  ــاد الدي ــي جه ــران املدن ــالم الطي إع
ــي  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ان رئي
ــس الوزراء،  ـــ ٢٢ جملل ــة ال قرر خالل اجللس
ــاد بطاقة التلقيح بجرعتني بدال من  اعتم
الفحص اخملتبري PCR اعتبارا من االول من 

تشرين االول املقبل للمسافرين القادمني 
ــة ضمن  ــق البطاق ــع تدقي ــن، م واملغادري
احلاسبة بالتعاون مع وزارة الصحة.واشار 
ــتمنع  ــلطة الطيران املدني س ــى ان س ال
ــادرة من  ــافرين باملغ ــخص من املس اي ش
ــة التلقيح، اذ يأتي  البالد، اال بوجود بطاق
ــات اغلب الدول  ــراء وفقا ملتطلب هذا االج
ــة والعربية.من جهته، اوضح مدير  االوروبي
ــاض احللفي،  ــة الدكتور ري الصحة العام
ــاد البطاقة  ــرار مجلس الوزراء باعتم ان ق
ــبب  ــاء بس ــافرين ج للمس ــة  التلقيحي
ــهده  ــات الذي تش ــداد االصاب ــاع اع ارتف

البالد الى اكثر من ٧ االف مع ارتفاع اعداد 
ــة الثالثة  ــول املوج ــرا لدخ ــات، نظ الوفي
املتحورة سريعة االنتشار.واكد ان اللجنة 
ــالمة الوطنية لم  ــة والس ــا للصح العلي
ــأن احلظر  تقدم حتى االن اية توصيات بش
ــامل خالل مدة ما قبل عيد االضحى،  الش
ــب  ــده حس ــري حتدي يج ــر  االم ــذا  ه الن 
املوقف الوبائي.وشدد احللفي على توعية 
املواطنني بااللتزام باالجراءات الوقائية من 
ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي واخذ 
ــار الوباء  ــد من خطورة انتش اللقاح للح

مبوجته الثالثة.

بغداد /

ــن املرحلة  ــى مراحل متقدمة م ــه مت الوصول إل ــار الى أن  واش
ــوزارة واحملافظات.وأضاف  ــة، لربط اجلهات غير املرتبطة ب الثاني
ــجيل  ــه مت إطالق برنامج تأييد صحة الصدور بني دوائر التس أن
ــرعة  ــهيل وس العقاري والكتاب العدول ودوائر الضريبة، لتس
إجناز املعامالت.وبني أنه مت تكليف فريق استشاري يضم نخبة 
من املتخصصني لتقييد وتصميم البرامج اإللكترونية اخلاصة 
بتنظيم متابعة سير ومراحل تقدم نسب اإلجناز للمشروعات 
ــام أمتتة املنافذ  ــات، وتطوير نظ ــة في بغداد واحملافظ احلكومي
ــتعداد إلطالق مركز البيانات الوطني،  احلدودية، فضالً عن االس
الذي سيتيح للمواطن التسجيل بالبوابة من خالل معلومات 
ــات احلكومية  ــه للمؤسس ــات هويت ــة وإثب ــة الوطني البطاق
ــيقلل من العمل الروتيني لتلك  ــتركة في البوابة، مما س املش

املؤسسات ويسهم في تسريع إجناز املعامالت.

@NN@_¥mÎä‹€@b«aÖÎ@fiÏ‘„@Ûnfl
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تتمة ص «١»



فاز الوداد على مضيفه الرجاء 
ــاوي  البيض ــي  الديرب ــي  ٢-١ ف
ـــ٢٥ بالدوري  ــة ال ــن اجلول ضم

املغربي. 
ــوب عملود  ــوداد أي ــجل لل وس
ــي الدقيقتني  وزهير املترجي ف
١٥ و٧٠ بينما أحرز هدف الرجاء، 
سفيان رحيمي من ركلة جزاء 

في الدقيقة ٥٧.
ــى ٥٧  ــده إل ــوداد رصي ــع ال ورف
ــدارة متقدما  ــي الص نقطة ف

املركز  ــب  ــاء صاح الرج ــى  عل
ــة  نقط  ٤٨ ــد  برصي ــي  الثان
ــارق بينهما إلى ٩  ــع الف ليتس
نقاط كاملة.وبدأ الوداد املباراة 
مهاجما، واستغل في أكثر من 
ــاع الرجاء،  ــة ارتباك دف محاول
ــة  اجله ــي  ف ــي  الالف ــل  وانس
اليمني ودخل مربع العمليات، 
ــل أن ينفرد باحلارس الزنيتي  قب
ــة  ــي الدقيق ــا. ف ــدد عالي وس
ــتغل أيوب  ١٥ ومن ركنية، اس
ــجل  عملود عدم مراقبته وس

الهدف األول من رأسية. 

قال مدرب الطلبة، ثائر جسام، إن مباراة امس األحد أمام 
ــة الـ٣٥ من الدوري العراقي املمتاز، تأتي  امليناء، في اجلول
لتأكيد أحقية الفريق في البقاء باملسابقة، بعد أن عانى 

كثيرا خالل املوسم احلالي.
ــات خاصة«كطاقم فني  ــام، خالل تصريح وأوضح جس
ــي، رغم  ــم احلال ــادة الفريق في املوس ــة قي ــا مهم قبلن
ــاة الكبيرة التي مر بها نادي الطلبة.. هو حتدٍ كبير،  املعان
ــا زلنا واثقني في قدرتنا على منع الطلبة من الهبوط  وم

إلى الدرجة األولى».
ــق نتائج كبيرة  ــن الفرق املميزة، وحق ــل: «امليناء م وواص

ــا نراهن على اندفاع العبينا،  في املباريات األخيرة، لكنن
ــاء  ــمة لبق ــاراة حاس ــذه املب ــون ه ــي أن تك ــا ف ورغبتن

الطلبة».
ــات الالعب حيدر  ــيفتقد خدم ــى أن الفريق س ــار إل واش
حسني، بسبب اإلصابة، فيما عاد مؤخرا إبراهيم نعيم، 
ــعى اجلهاز  ــام لإلصابة أيضا، حيث يس ــا غاب ٤ أي بعدم

الفني لتحضيره بشكل جيد للمباراة  .

ــر في جدول  ــل املركز الثامن عش ــة يحت ــر أن الطلب يذك
ــا يأتي امليناء في املركز  ــب، برصيد ٣١ نقطة، بينم الترتي

السابع، برصيد ٤٥ نقطة.

ــي هدفا  ليونيل ميس ــرز  أح
ــرة وصنع هدفني  من ركلة ح
ــوز األرجنتني ٣-٠  ــن لتف آخري
على اإلكوادور وتضرب موعدا 
مع كولومبيا في قبل نهائي 
ــرة  لك ــكا  أمري ــا  كوب كأس 
ــي فرصة  القدم. وأهدر ميس
األول  ــوط  الش ــي  ف ــة  ذهبي
األول  ــدف  اله ــع  ــه صن لكن
ــو دي  ــجله رودريج ــذي س ال
ــس دقائق على  بول قبل خم
ــل األمر  ــم فع ــتراحة ث االس
ــارو مارتينيز  ــه مع الوت نفس
ــي خمس دقائق على  مع تبق

النهاية.
وبعد ذلك هز العب برشلونة 
ــرة الثانية في  ــباك للم الش
ــة حرة في  ــة من ركل البطول
الوقت احملتسب بدل الضائع 
ــب  املنتخ ــار  انتص ــد  ليؤك

ــم األداء غير  ــي رغ األرجنتين
املقنع.

ــجل ميسي بذلك هدفه  وس
ــح  ــني ليصب ــع األرجنت ٧٦ م
على بُعد هدف واحد من رقم 
أمريكا  ــي في  القياس بيليه 

اجلنوبية.
ــي «قلت دائما إن  وقال ميس
ــة ثانوية، نحن  اجلوائز الفردي
هنا من أجل شيء آخر. لدينا 

هدف ونحن نركز عليه متاما. 
وكنا  ــة،  ــاراة صعب مب كانت 
ــذا  ــة ه ــدى صعوب ــرف م نع
ــيء هو أننا  املنافس. أهم ش
إلى  ــرى  أخ ــوة  ــا خط قطعن
األمام». ولم يخسر املنتخب 
ــاراة  ــي ١٧ مب ــي ف األرجنتين
ــبت وكان من  ــل لقاء الس قب
املفترض أن يؤكد انتصاره في 
ــل. واقترب  ــت أبكر مما فع وق

ــان  ــز وجيرم ــن مارتيني كل م
ــجيل في أول  بيزيال من التس
ــان  ــدى هرن ــة وتص ٢٠ دقيق
ــوادور  اإلك حارس  ــز  جاليندي
لفرصة مزدوجة من نيكوالس 

جونزاليس والنتيجة ١-٠.
واألكثر إثارة للدهشة، أضاع 
في  ــة  فرص ــر  أخط ــي  ميس
ــاراة عندما انفرد باحلارس  املب
ــدت من  ــديدته ارت ــن تس لك
ــم  املهاج أن  ــر  غي ــم.  القائ
ضئيل اجلسد عوض الفرصة 
ــل خمس دقائق  الضائعة قب
األول  ــوط  الش ــة  نهاي ــن  م
ــى دي بول الذي  عندما مرر إل
ــباك  ــي الش ــرة ف ــع الك وض
ــي ٢٥  ــه األول ف ــرزا هدف مح
ــقوط  ــة بعد س ــاراة دولي مب
ــارج  خ ــوادوري  اإلك ــارس  احل
يحاول  ــو  وه ــزاء  اجل منطقة 

إبعاد الكرة.

ــر، إن العبي  ــاري مجواي قال ه
املنتخب اإلجنليزي بدأوا بالفعل 
التفكير في قبل نهائي بطولة 
ــام الدمنارك في  ــا ٢٠٢٠ أم أوروب
ــوز (٤-٠) على  ــي، بعد الف وميبل
ــز املهاجم هاري  ــا، .وه أوكراني
ــجل  ــباك مرتني، وس كني الش
ــون  هندرس ــوردان  وج مجواير 
ــل إجنلترا  ــي رأس، لتص بضربت
ــي بطولة كبرى  ــى قبل نهائ إل
للمرة الثانية على التوالي بعد 

كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
ــتلعب إجنلترا مع الدمنارك   وس

ــي لندن  ــي ف ــل النهائ ــي قب ف
ــتقام  ــوم األربعاء املقبل، وس ي
املباراة األخرى في قبل النهائي 
ــبانيا يوم غد  بني إيطاليا وإس
ــاء، على أن يقام النهائي  الثالث

في وميبلي.

ــة اإلذاعة  ــال مجواير لهيئ وق
«ال  ــي)  (بي.بي.س ــة  البريطاني
ــدا للحفل،  أريد أن أكون مفس
ــا. لدينا  ــف هن ــا ال نتوق لكنن
مباراة أخرى كبيرة قادمة ونحن 
نريد الوصول إلى مسافة أبعد 

مما فعلنا في كأس العالم».

ماجواير: لن أفسد حفل إنجلرتا 
وكني: كانت ليلة استثنائية

الوداد يحسم ديربي الرجاء ويقرتب 
من لقب الدوري اِّـغربي

رحيل ثنائي برشلونة اِّـنبوذ 
مجانا إلرضاء ميسي

ريال مدريد يراقب شبيه فينيسيوس بحذر

إنرت ميالن يقطع الطريق على ليفربول

أكد مصدر مقرب من املدرب 
ــكو  سريتش ــلوفيني  الس
أن مشكلته مع  كاتانيتش، 
ــرة مالية بحتة، وال  احتاد الك

يوجد خالف فني.

ــي تصريح:  ــدر ف ــال املص وق
ــتلم  يس ــم  ل ــدرب  «امل ان 
ــتحقاته املالية منذ ما  مس
ــي  ــهر، وبالتال ــارب ٦ أش يق
ــة  ــور قرع ــن حض ــع ع امتن
ــم،  العال كأس  ــات  تصفي
ــاد  ــلم احت ــم يس ــك ل وكذل

الكرة خطة حتضير املنتخب 
للتصفيات احلاسمة املؤهلة 
ــار  وأش ــم».  العال ــكأس  ل
ــد املدرب  ــاد وع ــى أن االحت إل
ــديد  ــر من مرة بتس في أكث
ــة لكنه  املالي ــتحقاته  مس
لم يلتزم، بسبب تأخر صرف 

ــاد العراقي من  ــة االحت موازن
وزارة املالية».

ــزام بصرف  ــدم االلت وزاد: «ع
رواتب املدرب وجهازه الفني، 
ــاد  لالبتع ــش  كاتانيت ــع  دف
ــديد  ــن املنتخب حلني تس ع
أن  ــتحقاته».وأوضح  مس

كاتانيتش لم يقدم شكوى 
ــول  ــي ح ــاد الدول ــى االحت إل
ــتحقاته املالية، ما يدل  مس
ــه العالقة مع  ــى احترام عل
ــع: «املدرب  ــاد الكرة. وتاب احت
ــمي  ــكل رس ــم يعتذر بش ل
عن عدم تكملة املشوار مع 

ــه ماليا  ــب، ألن خالف املنتخ
ــط، وقد ينتهي مع صرف  فق
ــار إلى أن  مستحقاته». يش
ــرح في وقت  ــاد الكرة ص احت
ــبوع  ــابق بأنه حدد األس س
ــكل نهائي  احلالي للبت بش
في مصير املدرب كاتانيتش.
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فاهم حسن فتاح

ــر الرياضة النها  ــتاق غي ــت االوجاع فال روح عادت تهوى وال قلب بات يش تزاحم
املتنفس الوحيد واالكثر جاذبية الى الروح وخاصة كرة القدم بعد احتضار باقي 
ــؤولني الذين نالوا  األلعاب األخرى ان لم نقل انها ماتت مبجهود متعمد من املس
ــام الداخلي لتلك االحتادات  ــة في احتاداتهم او بفعل النظ ــة الهيئات العامل ثق
التي وضع لها او بفعل العالقات التي دائما ما كانت تلقي بظاللها على املشهد 
ــوف نلج  ــارات رياضية وهي كثيرة  ولوا أمد اهللا باعمارنا فس الرياضي من انكس
ــحة اجنازاتها على  ــلبية نتائجها وش ــي كتابات اخرى عن كافة األلعاب و س ف
ــاغل  ــغل الش ــد احمللي  والعاملي لكن يبقى موضوع كرة القدم هو الش الصعي
ــتار على دورينا  ــدل الس ــى أبواب أدوار قليلة ويس ــة ونحن عل ــور وخاص للجمه
ــنة وكثرة فرق الدوري  ــق والطويل   النه يدخل في الفصول األربعة من الس املره
ــاون في إبداء الرأي  ــره الالهب لكن ما نبغيه هو التع ــع درجاته وكذلك ح بجمي
السديد واملشورة النافعة لرياضتنا املسكينة وهي تقارن بني ماحل بها من دمار 
شامل وماحل برياضة العالم صحيح هنالك نتائج ظهرت عندنا ممتازة كنقطة 
حبر في بحر متالطم االمواج كالساحة وامليدان في بطولة العرب االخيرة لكن 
ــه في مقالي املتواضع عن املتنفس  ــذا غير كاف وال يلبي الطموح وأول ما قلت ه
ــع غياب املدرب عن  ــا الذي يلفه الغموض م ــه كرة القدم ومنتخبن ــد ومن الوحي
ــيرجيو كاتانيتش  ــور لكن في األخبار ان التطبيعية لم تتصل باملدرب س الظه
ــذ مباراة إيران ولم يصدر تصريح حوله اطالقا عن بقائه او عدمه لكن هنالك  من
ــاكنا او واضعا  بعض الهمس الذي يدور وهو ان الكابنت عدنان درجال لم يكن س
يده على خده كحال التطبيعية بل له من االتصاالت الكثيرة لطلب السيفيات 
ملدربني أجانب لهم من السمعة الكبيرة في مجال الكرة بديال لكاتانيتش لكن   
ــا والى اين وصل هذا  ــم تعلن عن هذه اإلتصاالت ونتائجه ــى هذه اللحظة ل حت
ــرار الفضاء الغامضة  ــر من اس الكتمان املطبق على اإلعالم واجلمهور وكانه س
والعصية على الفهم ان الفترة املتبقية خلوض املرحلة االخيرة شهران للترشح 
ــات في  قطر عام(٢٠٢١) وبعد القرعة ومجموعتنا ايران وكوريا اجلنوبية  للنهائي
ــتواها  ــذه الفرق األربعة االخيرة مس ــوريا ولبنان واإلمارات و ه ــعودية وس والس
ــتوى ايران وكوريا اجلنوبية من  الفني واللياقة البدنية العالية جتعل منهم مبس
ــبق  ــرق بالتصفيات االخيرة وهم اآلن في اعداد مس ــاهدتنا لهذه الف خالل مش
ــاعة واليوم من اجل التجهيز واالعداد املتكامل وقبل  ويحسبون الدقيقة والس
ــباب وياهيئة  ــض لهذه اللحظة فماذا يجري يا وزارة الش ــداد منتخبنا الغام اع
ــم جمع املنتخب وتفريغ  ــن االعداد املتأخر وملاذا ال يت ــؤول ع تطبيعية ومن املس
ــر وطاملا باقي  ــي يترقبها الصغير قبل الكبي ــذه املهمة الوطنية الت العبيه له
ــان درجال يعرف جيدا أن  ــهر والكابنت عدن ــى عقد املدرب كاتانيتش ثالث اش عل
ــت  كاتانيتش غير مؤهل لقيادة املنتخب للمرحلة القادمة والفرق املؤهلة ليس
ــوان .وليس من باب  ــتان وتاي ــتان واوزبكس ــا وهونك كونك او طاجكس كمبودي
ــمي ونيابة عن االعالم الرياضي  ــن الباب املفيد ومقترح اقدمه باس املزحة بل م
ــرح مفاده ملاذا ال  ــى الكابنت عدنان وهذا املقت ــور الطيب وكذلك ال ــاد واجلمه اجل
ــرة احلرجة التي متر بها  ــنت عدنان مهمة تدريب املنتخب لهذه الفت يتبنى الكاب
ــل كوركيس  ــاعد رحيم حميد والكابنت باس ــرة العراقية واالبقاء على املس الك
ــاعدين  ــني الذين لن يتاخروا باملوافقة كمجموعة مس ــك عندنا من املدرب وهنال
ــا وجمهورنا الصبور  ــي حرب واكثر من اجل اهلن ــي مهمة وطنية بل واهللا ه وه
ــب القلب والالعبون  ــان اعرفه عصبي لكنه طي ــي والطيب.والكابنت عدن والوف
ــى كاتانيتش في عزلته  ــف وحتقيق االجناز معه اما االبقاء عل ــتطيعون التآل يس
وتصريحه. بانه لم يتصل به احد فهذه مثلبة تسجل على التطبيعية وكذلك 
ــريبه خبر بانه مطلوب لتدريب منتخب طاجكستان واحلقيقة املرة هي انه  تس
ــراق لكن وليكن  ــح لتدريب منتخب الع ــتان وال يصل ــح لتدريب طاجكس يصل
ــام اهللا واجلمهور إذا بقى  ــؤولية أم ــم الكابنت عدنان انه يتحمل املس ــا بعل أيض
ــاورة كتاب  ــتئناس بآراء ومش احلال كما هو عليه اآلن وما عليك يا كابنت اال االس
ــيد اياد بنيان  ــها الس ــة واالبتعاد عماتطرحه الهيئة التطبيعية ورئيس الرياض
النهم بعيدون عن هموم وشجون الكرة عندنا وماهمهم اال زيادة رواتبهم ويبقى 
ــا بعد التوكل على اهللا عليك   وعليك تبني ما نطرحه قد نطرح بعض  اعتمادن
ــي لكن بعيدا عن املساس بكم لكنه ليس مبثلبة مؤذية أبدا  من العتاب القاس
الننا كاعالم نحب بلدنا ونفرح لفرحه ونحزن حلزنه وال نخشى باحلق لومة الئم 
واعلم ياكابنت عندما كنت العبا احببناك ألنك العب ماهر في كرة القدم وعندما 
كنت مدربا للمنتخب احببناك وزدناك  حبا النك تقود العراق وان غدر بك بعض 
ــا متقدمني بهدفني كذلك انت   ــا مع كوريا اجلنوبية عندما كن ــظ في مباراتن احل
ــي الوزارة الذي لن يدوم  ــتك على كرس تعرف ان الصدفة وحدها هي التي اجلس
ــة واحضن منتخب بالدك واملنتخب بحاجة اليك  ألحد فافعلها واجعلها مدوي
ــاعني خلدمة  ــع راكضا وليس مترددا وليبارك اهللا الس اليوم الن املدة قصيرة فاس

بلدهم وسمعته التي ضيعتها االحزاب الفاسدة .
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ــد  أح ــد  مدري ــال  ري ــب  يراق
ــرزت في يورو  املواهب التي ب
ــة  إلمكاني ــبًا  حتس  ،٢٠٢٠

. التعاقد معه مستقبالً
ــا  ــبكة «ديفنس ــا لش ووفقً
ــإن  ــبانية، ف ــنترال» اإلس س
ــع جيرمي  ــد يتاب ــال مدري ري
دوكو، جنم بلجيكا ورين، منذ 
ــوف  ــي صف ــب ف أن كان يلع

أندرخلت.

ــال مدريد  ــارت إلى أن ري وأش
ــر جيدة  ــى تقاري ــل عل حص
ــأن دوكو، قبل أن ينفجر  بش
ــرًا في  ــاب مؤخ الالعب الش

اليورو.
ــد  مدري ــال  ري أن  ــت  وأوضح
معجب بسرعة دوكو ومتيزه 
ــتحواذ على الكرة،  في االس
ــكوك حول أنه  لكن لديه ش
ــراز األهداف  ــي إح ــي ف يعان
ــيوس  ــاكلة فينيس على ش

جونيور.

وذكرت أن دوكو أحرز ٤ أهداف 
ــي،  املاض ــم  باملوس ــط  فق
ــح زمالئه  ــة إلى من باإلضاف
ــمة، رغم أنه  ٨ متريرات حاس

لعب ٤٤ مباراة.
وقالت الشبكة اإلسبانية إن 
ــد ال ينوي التحرك  ريال مدري
ــو اآلن، لكنه يعد  صوب دوك

خيارًا للمستقبل.
ــن  ــل م ــو انتق ــر أن دوك يذك
ــن في ٢٠٢٠  ــت إلى ري أندرخل

مقابل ٢٦ مليون يورو.

ــر ميالن لقطع  يخطط إنت
ــول  ليفرب ــى  عل ــق  الطري
ــات  الصفق ــدى  إح ــي  ف
ــو  امليركات ــالل  خ ــة  املهم
ــت  ــاري. وقال ــي اجل الصيف
ــة مؤخرًا إن  تقارير صحفي
ــول معجب بنيكولو  ليفرب
ــط إنتر  ــب وس ــال، الع باري
ميالن، الذي يقدم مستوى 
إيطاليا  ــب  مميزًا مع منتخ

 ٢٠٢٠ ــورو  ي ــة  بطول ــي  ف
ــى أن  ــارت إل ــة. وأش احلالي
ليفربول أجرى اتصاالت مع 
ــأن صفقة  ــر ميالن بش إنت
ــف،  ــذا الصي ــة ه محتمل
ــي  اإليطال ــادي  الن ــن  لك
اآلن.  ــال  باري ــع  بي ــض  يرف
«الجازيتا  لصحيفة  ا  ووفقً
ــبورت» اإليطالية،  ديللو س
فإن مسؤولي إنتر يجهزون 
ا لباريال عقب  ــدً ا جدي عقدً
يورو ٢٠٢٠ لتحصني الالعب 

من أطماع كبار أوروبا، رغم 
ــي  ــي ينته ــده احلال أن عق
ــف ٢٠٢٤. يذكر أن  ــي صي ف
ــدف األول  ــرز اله ــال أح باري
ــا أمام بلجيكا في  إليطالي
دور الثمانية، ليقود األزوري 
اليورو  ــي  نهائ ــف  إلى نص
ــياطني  ــة الش ــب هزمي عق
ــة ٢-١. وهدف  احلمر بنتيج
ــال كان األول لالعب في  باري
ــمية كبرى مع  بطولة رس

منتخب إيطاليا.

قرر نادي برشلونة االستغناء 
ــني مجانًا  ــات العب عن خدم
ــبب  بس ــف،  الصي ــذا  ه
ــابات  حس ــن  م ــا  خروجهم
ــد  رونال ــدي  الهولن ــدرب  امل

كومان باملوسم اجلديد.
ــدو  «مون ــة  لصحيف ــا  ووفقً
ــبانية،  اإلس ــو»  ديبورتيف
ــل على  ــلونة يعم ــإن برش ف
االمتثال لقانون اللعب املالي 
النظيف، الذي تفرضه رابطة 
الليجا على األندية، من خالل 

ــتغناء  واالس الرواتب  خفض 
عن الالعبني املنبوذين.

ــا  البارس أن  ــى  إل ــارت  وأش
ــن كلير  ــرًا ع ــتغنى مؤخ اس
توديبو وكونراد دي ال فوينتي، 
ــع جونيور  بي ــاب  أعت ــى  وعل

فيربو.
ــالغ ميراليم  ــت أن إب وأوضح
أومتيتي،  وصامويل  بيانيتش 
ــادي  الن ــادرة  مغ ــة  بإمكاني
ــف، قبل  ــذا الصي ــا ه مجانً
ــاء عقودهما، يعد القرار  انته

األكثر أهمية في برشلونة.

وذكرت أن بيانيتش وأومتيتي 
ــاب الرواتب العالية  من أصح
ــإن  ف ــذا  ل ــلونة،  برش ــي  ف
ــل جتديد  ــتمرارهما يعط اس
ــي  األرجنتين ــم  النج ــد  عق

ليونيل ميسي.
ديبورتيفو»  ــدو  «مون ــت  وقال
ــي مجانًا لن  إن رحيل أومتيت
ــارة مليزانية  ــكل أي خس يش
برشلونة، لكن الالعب يرفض 
ــه يحظى  أن ــم  رغ ــل،  الرحي
وليون،  ــيليا  مارس ــام  باهتم

ويريد إثبات قدراته لكومان.
ــع  ــش وق ــت أن بيانيت وأضاف
ــف  الصي ــي  ف ــلونة  لبرش
ــون  ملي  ٦٠ ــل  مقاب ــي  املاض
ــه مجانًا  ــذا فإن رحيل يورو، ل
ــيكلف النادي خسارة في  س
امليزانية تبلغ ٤٥ مليون يورو، 
ــيوفر راتبه  ــا س لكن البارس

في السنوات الثالث املقبلة.
ــض بيانيتش فكرة  ــم يرف  ول
الرحيل مجانًا، لكنه يفضل 
ــاف  واستكش ــار  االنتظ
ــواء  ، للرحيل س امليركاتو أوالً
ــارة أو البيع  ــبيل اإلع على س

النهائي.
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القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة
ــي  امس  ــري عبدالفتاح السيس ــس املص ــع الرئي وق
االول السبت وثيقة افتتاح قاعدة «٣ يوليو» البحرية 
ــمالي الغربي  ــاحل الش ــة جرجوب على الس مبنطق
ــدف لتعزيز  ــدود الليبية، في خطوة ته ــم للح املتاخ
ــي املنطقة،  ــكرية البحرية واجلوية ف ــوات العس الق
ــي  ــة املصرية.وقام السيس ــه الرئاس ــا أكدت ــق م وف
ــدة التي تعد أحدث  ــم املصري على القاع برفع  العل
ــط. ــكرية املصرية على البحر املتوس القواعد العس

ــدء دخول  ــة احتفاالً بب ــة ٢١ طلق ــت املدفعي وأطلق
ــتلم قائد  ــكرية اجلديدة اخلدمة، واس القاعدة العس
ــالم وحداتهم. ــادة الوحدات املنضمة  أع القاعدة وق

ــدة والوحدات البحرية  ــي  بتفقد القاع وبدأ السيس
ــادر» ٢٠٢١.وقال قائد  ــاورة «ق ــاهدة املن ــدة ومش اجلدي
ــن إن «٣  ــق أحمد خالد حس ــة الفري ــوات البحري الق
ــامل  ــتراتيجية التطوير الش ــو» تأتى ضمن اس يولي
ــون  ــم يواصل ــى أنه ــيرا إل ــلحة، مش ــوات املس للق

ــلحة الفكر  الدفاع عن الوطن ضد قوى اإلرهاب بأس
والتنمية والتطوير.ولفت الفريق حسن إلى أن قاعدة 
ــة للمنطقة  ــالم وتنمي ــالة س ــو» تعتبر رس «٣ يولي
ــوات البحرية  ــة تطوير الق ــل، مؤكدا أن خط بالكام
ــتخدام املوارد. ــن اس ــوم على الدقة واجلودة وحس تق

ــة املصرية بسام راضي  ــم الرئاس وكان املتحدث باس
قال في بيان عبر صفحته مبوقع التواصل االجتماعي 
ــبوك» اليوم، إن «قاعدة ٣ يوليو تختص بتأمني  «فيس
ــمالي والغربي  ــتراتيجي الش ــي االجتاه االس البالد ف
ــني خطوط النقل  ــا االقتصادية وتأم وصون مقدراته
ــتخدام  ــي األمن البحري باس ــة واحملافظة عل البحري
ــطحية و  ــدات الس ــن الوح ــة م ــات  القتالي اجملموع
الغواصات و اجملهود اجلوي».ووفق املتحدث متثل قاعدة 
ــد البحرية  ــدة ملنظومة القواع ــو إضافة جدي ٣ يولي
املصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات 
ــكاز ومراكز انطالق  ــث تكون نقاط ارت البحرية، بحي
ــي البحرين  ــوات املصرية ف ــتي للق ــم اللوجس للدع
ــر  ــات ومخاط أي حتدي ــة  ــط جملابه واملتوس ــر  األحم

ــة عمليات  ــة، وكذلك مكافح ــد باملنطق ــد تتواج ق
ــرعية.كما يأتي افتتاح  ــر الش ــب والهجرة غي التهري
القاعدة العسكرية على الساحل الشمالي الغربي 
ــعى مصر لتعزيز  ــام للحدود الليبية بينما تس املتخ
ــا بالنظر إلى  ــة أراضيه ــكرية وحماي قدراتها العس
ــتقرار التي عانته األراضي الليبية لسنوات  عدم االس
ــيات في ليبيا،  ــار اجلماعات املسلحة وامليلش وانتش
حيث تخشى مصر من أي اضطرابات تشكل تهديدا 
ألمنها القومي.وحضر احتفالية افتتاح القاعدة عدد 
من  القادة وكبار املسؤولني العرب ووزراء دفاع ورؤساء 
ــادة القوات  ــي كبار ق ــة إل ــدة دول إضاف ــن ع أركان م
ــلحة املصرية.ووصل وفد عسكري فرنسي رفيع  املس
املستوي برئاسة مستشار رئيس أركان هيئة اجليوش 
ــاركة  ــية إلى القاهرة قادما من باريس للمش الفرنس
ــيخ محمد  ــة افتتاح القاعدة.وهنأ الش فى احتفالي
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، السيسي ومصر 
ــبة تدشني القاعدة البحرية،  حكومة وشعبا،ً مبناس
ــاريع  معربا عن متنياته ملصر مبواصلة «اإلجنازات واملش

ــيرتها نحو  ــي حتققها في مس ــة النوعية الت احليوي
ــة، ومزيداً من التطور واالزدهار  التقدم والبناء والتنمي
ــد أبوظبي،  ــي».ونقل ولي عه ــي ظل قيادة السيس ف
ــة (وام)، حتيات رئيس دولة  ــق وكالة األنباء اإلماراتي وف
ــيخ خليفة بن زايد آل  ــارات العربية املتحدة الش اإلم
ــن أطيب متنياته  ــي وأعرب ع نهيان، للرئيس السيس
ملصر بدوام التقدم والرفعة والرخاء.وتقع القاعدة على 
ساحل البحر املتوسط مبساحة تزيد على ١٠ ماليني 
ــكرية، باإلضافة  ــمل ٧٤ منشأة عس متر مربع ،وتش
ــتقبال كبار  ــط طائرات ملحق به قاعة الس إلى مهب
الزوار، وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود 
بأحدث املنظومات، وآخر للتدريبات املشتركة.وحتتوى 
القاعدة على رصيف حربي بطول ١٠٠٠ متر وعمق ١٤ 
ــول ٢٢٠٠ متر،  ــن األرصفة التجارية بط مترا، وعدد م
ــاء بارتفاع ٢٩ مترا  ــرا، وبرج ملراقبة املين وعمق ١٧ مت
ــواج بطول ٣٦٥٠ مترا. وحتتوي القاعدة  وحاجزين لألم
ــآت اخلدمية  ــجد وعدد من املنش ــة على مس البحري

والترفيهية والطبية.

ــة القتلى اثر  ــت حصيل وارتفع
ــرة بجروحها  ــة متأث ــاة طفل وف
ــون في ريف إدلب  في بلدة بلش
التصعيد  ــذا  ه ــي  اجلنوبي.ويأت
العسكري من قبل قوات النظام 
ــتئناف  ــام قليلة من اس قبل أي
ــاركة  مبش ــتانا  أس ــات  محادث
روسيا وتركيا إيران لبحث األزمة 
أكثر  ــتمرة منذ  املس ــورية  الس
من ١٠ سنوات.وتتعرض مناطق 
ــهر تقريباً  عدة في إدلب منذ ش
لقصف متكرر من قوات النظام، 
ــة  ــل املقاتل ــرد الفصائ ــا ت فيم
ــيطرة  س ــع  مواق ــتهداف  باس
ــق محاذية،  ــي مناط ــرة ف األخي
ــالق النار  ــريان وقف إلط رغم س
ــذ أكثر من عام. في املنطقة من

ــد إن القصف صباح  وقال املرص
ــبت املاضي أدى الى إصابة  الس
ــدة  ع ــع  مواق ــي  ف ــن  آخري  ١٥
ــة في ريف  ــة جبل الزاوي مبنطق
ــد  ــح املرص ــب اجلنوبي.وأوض إدل
ــة  بخمس أودى  ــف  القص ان 
ــخاص من عائلة واحدة، هم  أش
الثالثة  رجل وزوجته وأطفالهم 
في بلدة إبلني، إضافة الى مقتل 
طفلني في بلدة بليون وطفلتني 
ــون في ريف إدلب. في قرية بلش

ــة فرانس  ر وكال ــوّ ــاهد مص وش
ــول جثث  ــني وص ــي إبل ــرس ف ب
ــة طبية، وقد  ــة إلى نقط العائل
ها  ــيارة بيك أب ولفّ مت نقلها بس
ببطانيات صوفية وقطنية.وقال 
ــاعدة  ــل إن رجل دين مبس املراس
آخرين، قاموا الحقاً بغسل جثة 
ــر وتكفينها بقماش  فتى صغي
لدفنها.ويعد  ــتعداداً  اس أبيض 
ــن  ــي م ــبت املاض ــف الس قص
ــذ دخول وقف  ــر دموية من األكث
إطالق النار حيّز التنفيذ في آذار 
ــكو  ــذي أعلنته موس ٢٠٢٠، وال
ــرة  وأنق ــق  لدمش ــة  الداعم
ــلحة  ــة للفصائل املس الداعم
عقب هجوم واسع شنّته قوات 
ــي على مدى  النظام بدعم روس
ــو مليون  ــهر ودفع نح ثالثة أش
شخص الى النزوح من منازلهم، 
وفق األمم املتحدة.وتسيطر هيئة 
ــابقاً)  ــام (النصرة س حترير الش
ــة للنظام أقل  وفصائل معارض
نفوذاً على نصف مساحة إدلب 
ومحيطها. وتؤوي املنطقة ثالثة 
ماليني شخص، نصفهم تقريباً 
ــت مديرية  النازحني.ووصف ــن  م
ــب القصف بـ»مجزرة  صحة إدل
ــني  ب ــن  م أن  ــادت  وأف ــة»،  رهيب

ــؤوال إداريا في مركز  القتلى مس
ــو عبداحلميد  ــني الصحي ه إبل
العاصي وزوجته وثالثة من أوالده.

وال يزال وقف إطالق النار صامداً 
ــم خروقات  ــر، رغ ــد كبي الى ح
ــا قصف جوي  يتخلله متكررة 
روسي وقصف مدفعي من قوات 
ــوري.من جانبه أفاد  النظام الس
مصدر في الدفاع الوطني التابع 
ــورية مبقتل ١٤  للمعارضة الس

ــف للطائرات  ــخصا في قص ش
ــة  التابع ــة  واملدفعي ــية  الروس
ــف  ــى ري ــوري عل ــش الس للجي
ــدر الذي طلب  ــب .وقال املص إدل
ــمه  لوكالة األنباء  عدم ذكر اس
األملانية، إن  ١٤  شخصا  بينهم 
خمسة  من عائلة واحدة (رجل 
ــال)  لقوا  ــة أطف ــه وثالث وزوجت
ــرون  أخ ــب ١١  وأصي ــم   حتفه
ــوي ومدفعي من  جراء قصف ج

ــية واملدفعية  ــرات الروس الطائ
ــوري  الس ــش  للجي ــة  التابع
ــني وبليون  ــتهدف بلدتي أبل اس
ــل الزاوية بريف  في منطقة جب
ــب اجلنوبي.وأضاف املصدر أن  إدل
الطائرات احلربية الروسية دمرت 
ــزاً للدفاع  ــل مرك ــكل كام بش
ــهل الروج  املدني في منطقة س
ــيرا إلى  بريف إدلب الغربي ، مش
متكن عناصر املركز من مغادرته 

ــه بأربعة  ــل دقائق من قصف قب
ــن  ــدر ع ــف املص صواريخ.وكش
قيام القوات احلكومية السورية 
ــة اريحا  ــف مدين ــوم  بقص الي
ــرقي  باملدفعية  بريف ادلب الش
الثقيلة والصواريخ وسط حتليق 
االستطالع  مكثف من طائرات 
ــية في املنطقة ، وتشهد  الروس
ــام ٢٠١١ نزاعاً  ــوريا منذ الع س
ــبّب مبقتل نحو نصف  دامياً تس
مليون شخص وأحلق دماراً هائالً 
ــات  ــة والقطاع ــى التحتي بالبن
ــريد  املنتجة وأدى إلى نزوح وتش
ــل البالد  ــكان داخ ــني الس مالي
ــوات  ق ــتهدفت  وخارجها.واس
ــدن  م ــدة  ع ــوري  الس ــام  النظ
ــل الزاوية جنوب  وبلدات في جب
إدلب مما أدى ملقتل عائلة كاملة 
ــخاص  ــة أش مكونة من خمس
ــني، و طفلتني في  ــة إبل ــي قري ف
ــي قرية  ــل ف ــون وطف ــة بلي قري
ــون، كما أصيب مايزيد عن  شّ مَ
عشرة أشخاص حتى اللحظة.
ــخاص بجروح  كما أصيب ٣ أش
ــراء قصف مدفعي  متفاوتة، ج
ــى  عل ــام،  النظ ــوات  ق ــه  نفذت
محيط مدينة أريحا بريف إدلب، 
بحسب املرصد السوري حلقوق 

متصل،  ــد  صعي ــان.على  اإلنس
بالقذائف  الفصائل  استهدفت 
الصاروخية، مواقع قوات النظام 
في محور جورين بسهل الغاب 
ــاة، دون ورود  ــي حم ــمال غرب ش
ــائر بشرية. معلومات عن خس

ــوات النظام قد خرقت  وكانت ق
ــي  ــني والت ــني الطرف ــة ب الهدن
ترعاها روسيا وتركيا، بعمليات 
ــي طالت مناطق  قصف صاروخ
ــب وحماة، حيث رصد  بريفي إدل
ــاح أمس  ــد، صب ــطاء املرص نش
ــة  صاروخي ــف  قذائ ــقوط  س
ــام على  ــوات النظ ــا ق أطلقته
ــنبل وبينني  ــي ديرس ــق ف مناط
ــب،  ــي إدل ــة جنوب ــل الزاوي بجب
ــهل الغاب  وخربة الناقوس بس
ــمال غربي حماة.ويقطن في  ش
ــيطرة  اخلارجة عن س ــق  املناط
ــمال غرب سوريا  النظام في ش
ــخص، قرابة  نحو ٤٫٥ ماليني ش
ــم، غالبيتهم  ثالثة ماليني منه
ــي مناطق حتت  ــن النازحني، ف م
ــام  ــر الش ــة حتري ــيطرة هيئ س
(النصرة سابقاً) في إدلب، بينما 
ــي مناطق  ــون ف ــم ١٫٥ ملي يقي
تسيطر عليها القوات التركية 
ــمال  وفصائل موالية لها في ش

ــذرت منظمة الصحة  حلب.وح
ــن منظمات  ــة، فضالً ع العاملي
ــة أخرى،  ــر حكومي ــة وغي دولي
ــانية» خصوصاً  من «كارثة إنس
ــق بآالف  ــي تضي ــب، الت في إدل
ــي حال  ــني، ف ــات النازح مخيم
ــرة  العاب ــاعدات  املس ــت  توقف
ــى أن باب  ــددت عل للحدود. وش
ــراً «حيوياً  ــكل معب الهوى يُش
لفيروس  ــتجابة  االس لعمليات 
األمم  ــة  منظم ــذرت  كورونا».وح
املتحدة للطفولة (يونيسف) في 
ــن «تأثير مدمر»  بيان اخلميس م
على ١٫٧ مليون طفل سوري في 
ــس األمن في  ــل مجل حال فش
متديد التفويض. وتقدمت إيرلندا 
والنروج، العضوان غير الدائمني 
ــؤولتني  في مجلس األمن واملس
ــدة،  ــي األمم املتح ــف ف ــن املل ع
ــة يتضمن  ــروع قرار اجلمع مبش
ــد التفويض لعام واحد عبر  متدي
معبر باب الهوى. كذلك، يطالب 
ــل مبعبر  العم بإعادة  ــروع  املش
ــة مع العراق، الذي أغلق  اليعربي
ــي وكان مخصصاً  ــام املاض الع
ــاعدات إلى مناطق  إليصال املس
ــيطرة اإلدارة الذاتية الكردية  س

في شمال شرق سوريا.
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5عربي دولي

تشهد محافظة  إدلب وريفها شمال سوريا تصعيدا عسكريا متزايدا بعد تواتر هجمات جيش النظام والقوات الروسية احلليفة له منذ شهر على مناطق تواجد فصائل 

املعارضة، في تصعيد من شأنه أن يعيد تلك املناطق إلى دائرة العنف املسلح واملواجهات العسكرية وينسف اتفاق وقف النار املوقّع منذ أكثر من عام.وقتل تسعة مدنيني 

بينهم سبعة أطفال في حصيلة جديدة جراء قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان امس االول السبت، في 

أحدث تصعيد عسكري  في شمال سوريا منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ في آذار عام ٢٠٢٠.
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ــلطات املوريتانية، امس االول السبت،   أوقفت الس
٤١ شخصا على خلفية احتجاجات وأعمال شغب 
ــالم محلي. ــرق)، وفق إع ــا مدينة كوبي (ش عرفته
وقال موقع «صحراء ميديا» (خاص)، إن «السلطات 
تشتبه أن املوقوفني الـ ٤١ متورطون بأعمال شغب 
ــات على  ــالل احتجاج ــة املاضي خ ــت اجلمع حدث
ــي ونقص املياه باملدينة».و  انقطاع التيار الكهربائ
ــني  ــات تطالب بتحس ــة احتجاج ــهدت املدين ش
ــغب  خدمات املاء والكهرباء، لتتحول إلى أعمال ش
ــفرت عن حتطيم سيارة تابعة للشرطة، وتضرر  أس
ــت وكالة األنباء  ــي العمومية.فيما قال بعض املبان
ــمية، إن والي والية احلوض الغربي،  املوريتانية الرس
ــارة للمباني  ــرى زي ــدي، أج ــد عب ــد اخملتار ول محم
ــغب.ونقلت  ــررة جراء أعمال الش احلكومية املتض
ــغب متت  ــي، قوله إن أعمال الش ــة عن الوال الوكال
ــيطرة عليها، مردفا «السلطات تضع سالمة  الس
ــا في الوقت  ــى رأس اهتماماته ــن املواطنني عل وأم
ــات العامة ما  ــى ضمان احلري ــهر فيه عل الذي تس
ــول بها».وطالب  ــر القانونية املعم لم تتجاوز األط
الوالي سكان املدينة بـ»التحلي باملسؤولية التامة 
ــاس مبصالح  ــأنه املس ــاد عن كل ما من ش واالبتع
ــهدت كوبي،  ــاتها اخلدمية».وش ــة ومؤسس الدول
ــررة للتيار  ــة، انقطاعات متك ــالل الفترة املاضي خ

ــل فني في املولد الكهربائي  الكهربائي، جراء «خل
ــمية.وتعيش  الرس ــة  الوكال ــب  ــة»، بحس باملدين
ــة اقتصادية واجتماعية زاد  موريتانيا على وقع أزم
ــا على الطبقات  ــي وباء كورونا من تداعياته تفش
الفقيرة.والشهر املاضي فرقت الشرطة املوريتانية 
ــر األمن، وتنديدا  ــت للمطالبة بتوفي تظاهرة خرج
ــطو واغتصاب تعرضت لها سيدة، قبل  بحادثة س

يومني، في حي «توجنني» بالعاصمة نواكشوط.
ــاحة احلرية  ــرات قرب س ــد تظاهر حينها العش وق
ــوط،  ــي بالعاصمة نواكش ــة للقصر الرئاس احملاذي
ــاركون  ــرطة.وردد املش ــار لقوات الش ــط انتش وس
ــن  األم ــر  بتوفي ــا  خالله ــن  م ــوا  طالب ــات  هتاف
بنواكشوط، ووضع خطة واضحة ملكافحة اجلرمية 
ــكان البلد.ويعاني  في املدينة التي يقطنها ربع س
ــاد والرشوة في مؤسساته  البلد من انتشار الفس
ــابقني. ــؤوليه الس ــبة مس وهو ما دفع الى محاس
ــد  ول ــد  ــابق محم الس ــي  املوريتان ــس  الرئي وكان 
ــاء بأمر من  ــاء الثالث ــجن مس عبدالعزيز أودع الس
ــاد  ــف التحقيق في اتّهامات الفس القاضي املكلّ
هة إليه منذ آذار املاضي.وقال قاض في النيابة  املوجّ
ــة من ٢٠٠٨  العامة إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاس
ــض األموال  ــاد وتبيي ــة ٢٠١٩ واملتّهم بالفس ولغاي
ــب غير املشروع وإساءة استغالل السلطة  والكس
ــي التحقيق، من دون أن  ــس بقرار من قاض أودع احلب

د سبب هذا القرار. يحدّ
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ذكرت قناة ١٢ اإلخبارية اإلسرائيلية أن 
املسؤولني العسكريني اإلسرائيليني 
ــون التأكد مما إذا كانت القوات  يحاول
ــا  رمب ــوم  هج وراء  ــف  تق ــة  اإليراني
ــحن يشارك  ــفينة ش تعرضت له س
إسرائيليون في ملكيتها امس االول 
ــي طريقها  ــا كانت ف ــبت بينم الس
ــى اإلمارات.وقالت القناة  ــدة إل من ج
ــمها داخل  ــادر لم تس ــال عن مص نق
اإلسرائيلية  ــكرية  العس املؤسسة 
إن طاقم السفينة لم يصب بأذى وإن 
ــفينة التي رمبا أصيبت بصاروخ  الس
ــة  بالغ ــرار  أي أض ــا  به ــق  ــم تلح ل
وواصلت رحلتها بعد احلادث. وكانت 
قناة امليادين اللبنانية املوالية إليران 
قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة 
ــت لهجوم في احمليط الهندي. تعرض

وقالت قناة ١٢ اإلخبارية اإلسرائيلية 
ــت مملوكة  ــفينة تيندال كان إن الس
ــركة زودياك ماريتامي وهي شركة  لش
ــدن  ــا لن ــفن مقره ــة إلدارة الس دولي
والتي قالت الحقا إنها ال متلك أو تدير 
ــدر مطلع  ــفينة.وقال مص الس هذه 

ــامي إن  ــاك ماريت ــطول زودي ــى أس عل
ــفينة  ــركة كانت قد باعت الس الش
ــهر فيما أظهرت بيانات  قبل عدة أش
ــفن  ــع حركة الس ــف لتتب ريفينيتي
ــفينة التي تبحر حتت العلم  أن الس
ــي جدة  ــر مرة ف ــت آخ ــري رس الليبي
وتقف اآلن قبالة ساحل دبي.وتناولت 
ــائل اإلعالم اإليرانية احلادث على  وس
ــاة امليادين  ــع نقال عن قن ــاق واس نط
ــائل اإلعالم  ــت من بني وس ــي كان الت

ــر الهجوم على  ــى التي بثت خب األول
ــركة  لش ــة  مملوك ــة  جتاري ــفينة  س
ــان.وغرقت أكبر  ــرائيلية في نيس إس
ــل  ــة أوائ ــة اإليراني ــفينة للبحري س
ــا  فيه ــتعلت  اش ــا  بعدم ــران  حزي
ــان فيما بدا  ــج عم ــران في خلي الني
ــدث واقعة في منطقة ممرات  أنها أح
ــة حيث تبادلت إيران  مائية حساس
ــؤولية  باملس ــات  االتهام ــرائيل  وإس
ــفن الطرف اآلخر. ــتهداف س عن اس

ــرائيل وإيران في  ــت كل من إس ودخل
ــرات مجهولة  ــات عبر تفجي مواجه
ــا  ــتهدفت مصاحلهم ــات اس وهجم
وسفنهما في احمليطات وفي املضائق.
وفي نيسان املاضي jعرضت سفينة 
ــرائيلية لهجوم  ــركة إس متلكها ش
ــة  ــواحل اإلماراتي ــن الس ــرب م بالق
ــوم  الهج ــك  ذل ــاء  إيران.وج ــة  قبال
ــر اخلارجية اإليراني  ــد ان توعد وزي بع
محمد جواد ظريف وكبار املسؤولني 

ــد توعدوا  ــة اإليرانية ق ــي احلكوم ف
ــتهدف  بالرد على هجوم تخريبي اس
قلب منشأة نطنز، متهمني إسرائيل 
ــوم.وكان صحيفة  الهج وراء  ــا  بأنه
ــؤولني  ــورك تاميز اكدت عن مس نيوي
في أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 
واألميركية القول إن «إسرائيل لعبت 
ــي نطنز لكن  ــا حصل ف ــي م دورا» ف
ــك  ــميا بتل ــرف رس ــرائيل ال تعت اس
سفينة  حينها  الهجمات.وتعرضت 
ــي ترفع علم جزر  «هايبريون راي» الت
ــركة راي  ــا ش ــن تديره ــاس لك بهام
للمالحة اإلسرائيلية الى هجوم مماثل 
ــر عمان. ــباط املاضي في بح ــي ش ف
ــيارات  ــحن الس ــفينة ش وكانت س
ــرائيلية  ــي هيليوس راي» اإلس «ام ف
ــن الدمام  ــا يبدو م ــة على م متّوجه
في السعودية إلى سنغافورة عندما 
ــمال غرب  ــار في ش ــت النفج تعرّض
ــق مجموعة «درياد  مان، وف ــج عُ خلي
ــن لندن مقرا  ــال» التي تتخذ م غلوب
رئيس  البحري.واتّهم  ــن  باألم وتعنى 
ــرائيلي السابق بنيامني  الوزراء اإلس
السفينة  إيران باستهداف  نتانياهو 

وهو ما نفته طهران.

رام اهللا / وكاالت / البينة الجديدة
 تظاهر مئات الفلسطينيني السبت املاضي  وسط مدينة رام 
ــطيني  اهللا في الضفة الغربية احملتلة مطالبني الرئيس الفلس
ــك في إطار االحتجاجات على  محمود عباس ب»الرحيل»، وذل
ــط نزار بنات االسبوع املاضي، فيما شهدت مدينة  وفاة الناش
ــدا لعباس.وتقدمت  ــة تظاهرة أخرى تأيي ــل جنوب الضف اخللي
ــط نزار بنات، وحمل افرادها  التظاهرة في رام اهللا عائلة الناش
ــاركون الفتة كبيرة كتب عليها «إرحل  صورته فيما حمل مش
ــاركون في التظاهرة  ــه حمل املش يا عباس».وفي الوقت نفس
ــالم احلركة وهتفوا  ــي نظمتها حركة فتح، اع في اخلليل والت
ــؤول ميداني في فتح إن «اجلماهير من  تأييدا لعباس.وقال مس
حركة فتح لبت قرار احلركة وجاءت الى وسط اخلليل للحفاظ 
على السلم االهلي والوقوف خلف القيادة الفلسطينية وعلى 
ــها الرئيس محمود عباس».وفي رام اهللا شارك سياسيون  رأس

ــرك، وقال  ــطون في التح ــات حقوقية وناش ــون ملؤسس وممثل
ــابق حسن  ــطيني الس ــريعي الفلس نائب رئيس اجمللس التش
ــاء لنزار  ــالة وف ــيرة هي رس ــة لفرانس برس «هذه املس خريش
بنات صاحب الكلمة احلرة، ورسالة للجهات املسؤولة بضرورة 
ــبة الفاعلني».وأغلقت قوات من رجال االمن والشرطة  محاس
الفلسطينية الطريق املؤدي الى مقر عباس في رام اهللا، حتسبا 
ــهد االراضي الفلسطينية  لوصول املتظاهرين الى هناك.وتش
ــأن الناشط نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله  انقساما في ش
ــلطة  ــكلت الس ــطينية. وش من قبل االجهزة االمنية الفلس
الفلسطينية جلنة حتقيق في القضية، في حني حتدثت عائلته 
عن «اغتياله» بسبب مواقفه املنتقدة للسلطة الفلسطينية.

ــبة  ــي التظاهرات املطالبة مبحاس ــم حركة فتح منظم وتته
ــط بأنهم «يستغلون وفاة نزار بنات  املسؤولني عن وفاة الناش
ــات خارجية».وقال  ــطينية بتوجيه ــقاط القيادة الفلس إلس

خريشة إن «استمرار التحشيد بهذا الشكل بني مؤيد ومعارض 
ــد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الضفة الغربية».وكان نزار  ق
ــطينية  ــلطة الفلس ــدّ املنتقدين للس بنات (٤٣ عاما) من أش
ــها عباس عبر مواقع التواصل االجتماعي.وأعلن قبل  ولرئيس
ــب مجهولني. ــه إلطالق نار من جان ــهرين تعرّض منزل نحو ش

ــحا للمجلس التشريعي في االنتخابات التي  وكان أيضا مرش
ــة والكرامة»  ــار عن قائمة «احلري ــاً إجراؤها في أي كان مفترض
ــتقلة، لكنّها أرجئت.واخلميس املنصرم أوقفت السلطة  املس
ــطينية عددا من الضباط وعناصر األمن، الذين شاركوا  الفلس
ــمية في وفاة  في اعتقال نزار بنات.و أنهت جلنة التحقيق الرس
«بنات» تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني وطالبت بإحالته 
«للجهات القضائية التخاذ اإلجراء القانوني الالزم»، من دون أن 
ــككوا في  ــح عن مضمونه لكن عائلة بنات واملقربني ش تفص

جدية التحقيقات.
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كما أن صيغة التفضيل (أصفى) 
ــى أن ثمة مفضالً  جاءت دالة عل
محذوفاً، ولعلنا نستطيع تأويله 
ــي) فيصبح العنوان كاآلتي  (روح
ــن البياض) وقد  ــي أصفى م (روح
ــب، ألن  ــروح دون القل ــرت ال اخت
الصفاء في اللغة للروح والنقاء 
ــم التفضيل  للقلب، فقد دل اس
ــي  ف ــتركا  اش ــيئني  ش ــى  عل
الصفاء، وزاد أحدهما على اآلخر، 
ــي) التي أتت  ــل هو (روح فاملفض
ــم  اس قبل  وموقعها  ــة  محذوف
التفضيل، واملفضل منه البياض، 
ــاعر قد  وبالنتيجة فإن روح الش
ــى البياض  ــا حتى عل زاد صفاؤه
ــادة  ــد الس ــاعر عب ــة الش . جترب
ــل، تقع  ثُ ــة متَ ــري هي جترب البص
ــات األمكنة  ــار فيوض في مضم
ــيما أن قصائده  ــالم، والس واألح
تتشبث باملاء، وال عجب فهو ابن 
ــاء وامللح، ففي قصيدته (على  امل
ــم الدخان)  ــام املطر يراقصه أنغ
نشعر بنثيث العاطفة املستدمي 
 / ــاءوا  ج ــح  الري ــت  هب ــا  (كلم
ــمرون / أحالمهم  للشاطيء يس
ــا يدخره  ــماك / أو مم ــة أس بضع
البحر) ص ٧ وظف الشاعر (كلما) 
إلفادتها الدميومة واملالزمة، وكأن 
ــني هبوب  ــرطي ب ــة اقتران ش ثم
الريح ومجيئهم للشاطئ، لكي 
يسمروا، مما خلق ديناميكية بني 
ــوب واجمليء، فمجيئهم هذا  الهب
جاء، ألنهم قد استودعوا البحر 
ــبهها الشاعر  أحالمهم التي ش
واخملتلفة.  ــة  املتنوع ــماك  باألس
ــفير  ــاعر تقانة التش يجيد الش
ــتثمراً  ــعري مس ــي نصه الش ف
ــه  مدونت ــي  ف ــة  البالغ ــون  فن
ــؤوب غالباً إلى  ــعرية التي ت الش
ــدان عنده،  الفق ــة  ثيم ــور  حض
ففي قصيدته (أهزوجة الطفولة 
.. تطوحها الدراريج) تضج فيها 
ــات  ــب (حاف ــع الغائ ــة م العالق
الرصيف تثلمت الهواجس فيها 
ــات  ــي / احلمام ــطآنك تبك / وش
ــح /  ــف / األراجي ــي / الرصي تبك
ــا) ص ١٢  ــا .. وحتى الصباي املراي
ــات  ــص التراكم ــرك الن ــد ح فق

ــيما أن  ــة للمتلقي، والس الروحي
شبه اجلملة (فيها) جاءت منبهاً 
ــاعر  ــلوبياً إذ لم يوظف الش أس
ــا)، ألن الهواجس املتثلمة  (عليه
ــزءاً محتوى في  ــت ج قد أصبح
مكونات الرصيف، لكثرة التثلم 
ــرآن الكرمي (في  ــي الق فقد ورد ف
ــد) بدالً من  جيدها حبل من مس
ــا) لذات الداللة، وقد  (على جيده
ــواطئ واحلمامات  جاء بكاء الش
وسواها نتيجة طبيعة لتأوهات 
ــتمرة الكثيرة، مما  ــاعر املس الش
ــتعمال صيغ اجلموع  أدى إلى اس

 / ــواطئ  (ش ــي  تبك ــا  وجعله
ــح / املرايا) وأن  حمامات / األراجي
ــداً لها  ــح موغالً ج ــكاء أصب الب
وجتاوزت احلالة من بكاء اجلمادات 
ــر  ــات إلى بكاء أرق البش واحليوان

(الصبايا) فتوظيف احلرف (حتى) 
ــة ميثل خالصة انتهاء  في النهاي
الغاية . ترتد األمكنة شعراً عند 
ــادة البصري،  ــاعر عبد الس الش
ــا وما يؤوب  ــا ما يؤوب منه فمنه
ــذه األمكنة قد  ــل إن ه ــا، ب إليه
وشمته مبيسمها، فأصبح ملكاً 
ــمه  ــي قصيدته (مبيس ــا، فف له

ــد العالقة  ــر) جن ــمهم البح وش
ــاعر  الش ــاء  النتم ــة  التجذري

ــالفي /  املائي (الصيادون أس
ــمهم البحر مبيسمه  وش
ــاخصة  ش ــم  عيونه  /
ــداه / والفنارات  ــوب م ص
جتاربهم) ص ١٥ يتشبث 
بأرومته،  ــا  هن ــاعر  الش
ــية  نفس ــرورة  لض
 .. ــه  بصريت ــا  فرضته
ــى  ــا عل ــول فرضته أق
ــار، ألنه  اختيار ال إجب
ــارٌ بها .  ــا ب ــيٌّ له وف
ــص على  ــح الن ينفت
وواسع  فضاء عميق 
ــذور  بج ــق  عمي  ..
األجداد وواسع بأفق 
ــي  املترام ــر  البح
وأن  ــراف،  األط
العالية  ــارات  الفن

ــارب نفيد منها  املضيئة، هي جت
ــد منها  ــا تفي ــف كم ــن اخلل نح
ــفن في مثاباتها .. وتشكل  الس
ــاعر رافداً  ــد الش ــتعارة عن االس
ــي إثارة املدفون الذي ميور  مهماً ف
ــل صدره، ففي قصيدته  في مرج
ــتعاراته  اس ــرائرنا  س ــاء  (نق
ــة  ــا اجلمعي األن ــرز  تب ــماء)  الس
ــن  (نح ــتعارات  باالس ــة  الضاج
ــمس أحالمنا  ــن أكلت الش الذي
ــى موقد  ــل عل ــوتنا األقاوي / وش
ــبهات) ص ٢٩ النص أعطى  الش

ــن  ــأس م ــة بالي ــيولة إيحائي س
خالل الصور التي نقلت التجربة 
ــا على  ــر أحالمن ــة ملصي اجلمعي
هذه األرض، إذ إن األحالم يتكالب 
ــل  ــواء) ولع ــا (األكل / الش عليه
ــمس  الش ــار  أخت ــد  ق ــاعر  الش
ــراً رمزياً على  آكلة لألحالم تعبي
ــذه األحالم التي بخرتها  مائية ه

ــمس  فالش ــة،  احلارق ــمس  الش
ــاءة وحياة،  ــت دليل إض هنا ليس
ــاء وموت  ــل فن ــاءت دلي ــا ج وإمن

ــة عميقة عند  ــة كوني ــي رؤي وه
ــة  ــب الدالل ــا قل ــاعر عندم الش
ــمس،  ــة للش ــعرية املتداول الش
ــبغ عليها داللة أخرى، وهذه  وأس
ــب له، ويوغل الشاعر  ميزة حتس
ــي مجموعته في  ــي املفارقة ف ف
ــه، واعتداده  ــن نفس ــه ع جتليات
ــه (على البعد  ــا .. في قصيدت به
ــتطاع الشاعر  تكمن الرؤيا) اس
ــه منه (القمر  انزال القمر وجعل
ــة / فصار واحداً ..  صافح األرصف

منا) ص ٤٣، فالنفس جوالة على 
لعواطفها  ــأوى  م وال  ــة،  األرصف
ــوى القمر الذي صافحها من  س
ــاً ..  ــاعر صديق ــده الش ــو فع عل
ــارب الروح تبرز أرهاصة  وفي مس
ــة  بني ــي  ف ــة  واضح ــراب  االغت
ــي قصيدة (ذلك  قصائده، كما ف
ــة االغتراب أوحى  هو أنا) فجدلي

ــذي يتجاذبه من  ــا العنوان ال به
ــارة الدال  ــم اإلش طرفه األول اس
ــول بضمير  ــى البعيد، املفص عل
الذات الغائب (هو) الذي نقلنا إلى 
الطرف 

ــر، الضمير األعمق املتحدث  اآلخ
ــي إلى  ــذب املتلق ــا) لكي يج (أن
ــى ذاته املتحدثة (كل  اإلنصات إل
ــأوى / إال أنا !! /  ــا م ــات له الكائن
ــاً / أفتش في  ــم أزل هكذا دائم ل
(درابني) احلياة / عن معنًى حلياتي 
ــال .. مأوى !!) ص  ــي أحياها ب / الت
ــتثنى نفسه  ــاعر يس ٨٠ فللش
ــه كائناً،  ــات ال بكون ــن الكائن م
ــي املأوى  ــارق بينهما ف ــا الف وإمن
ــازال قيد احللم !!  (احللم) الذي م
على الرغم من مفاتشة الشاعر 
ــظ أن توظيف مفردة  عنه، ونالح
ــت بتداوليتها  ــني) قد أوح (الدراب
ــاعر  ــى حالة الش ــعبية عل الش
ــاً  ــت ذرع ــي ضاق ــية الت النفس
ــالً عن أن  ــث املضني، فض بالبح
ــى كثرة البحث  اللفظة دلت عل
ــة الكثيرة  ــن الضيق ــي األماك ف
ــدوى وأخيراً  ــاة، دومنا ج ــي احلي ف
ــر حياته هذه  لم يحظ بوجود س
ــيبقى بال مأوى  ــل يا ترى س .. فه

كما يقول؟!.
أصفى من البياض

مجموعة شعرية للشاعر عبد 
السادة البصري
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فنارات

6ثقافية

 لم أعثر في مخزون اجلوجل العربي للرسامة والكاتبة (إميّا 
ــا، إال على كتاب  ــودة في كولومبي ــس ١٩١٩ -٢٠٠٣) املول ريي
ــمه (بريد الذكريات) كتبته على هيئة رسائل الى  واحد اس
ــينييغاس (١٩٠٠  ــي خيرمان ارس ــد واملؤرخ الكولومب الناق
ــيرة ذاتية.  ــارئ فيه، بني كونه رواية أو س ــم الق - ١٩٩٩) توه
على طريقة كتاب اميركا الالتينية في صنع رواية غرائبية، 
ــت الكاتبة  ــطوري، فقد عاش يندمج الوقائعيُّ فيها باألس
حياةً غريبة في دير، ودومنا انتماء ألب وأم وال اسم حتى، في 
، قبل أن  رحلة امتدت عشرين عاماً، هي األشقى في ما قرأتُ
تصل بوينس آيرس باألرجنتني.  أقنع خيرمان رييس بكتابة 
ــنوات طويلة، ثم انه فنت برسائلها،  مذكراتها، فتراسال س
ــالل فترة  ــز) عليها خ ــه (ماركي ــع صديق ــه يطل ــا جعل مم
ــائل (احلياة) التي اذهلت ماركيز نفسه،  السبعينات، الرس
ــا باطالع االخير  لمه ــى خيرمان بعد عِ ــا غضبت عل لكنه
ــرين عاماً، ألنه خرق االتفاق  ــائلها، فقاطعته عش على رس
ــي بينهما، ولم تلتئم عالقتهما إال في نهاية القرن  الضمن
املاضي. وفي باريس، حيث كانت إقامتها االخيرة، كانت قد 
ــارتر ومورافيا وبازوليني وغيرهم، وذاعت شهرتها  التقت س
كرسامة احتضنت الكتاب والشعراء الكولومبيني، الذين 
ــدي).   في  ــرة أو (ماما غران ــا لقب األم الكبي ــوا عليه أطلق
ــيرة) توجيه واتهام صريح للكنيسة والرهبان،  الرواية (الس
الذين جعلوا من حياة رييس وباقي البنات في الدير جحيماً، 
ــتبدة وقاهرة، جعلت  ــلطة دينية مس فهي تتحدث عن س
ــيح- أمنوذجا للجحيم،  ــم املس من الكهنة والبابوات -باس
ــن، دومنا تقريظ للفردوس املفترض، حتى انها  الذي ينتظره
ــيطان أكثر مما نعرفه  ــر كنا نعرف عن الش ــول: (في الدي تق
ــاً بصورة  ــا بالدير نرى تعلقا يائس ــن اهللا). وفي طفولته ع
ــه من عذاب هناك،  ــبب ما كانت تعاني املنقذ (اخمللص) بس
ــماء لعلها تراه،  ــاعات الطوال تتأمل الس فقد امضت الس
ومتنت لو أنها استطاعت تسلق واحدة من االشجار االكثر 
ــة رؤيته، وهنا  ــدة من امكاني ــتكون متأك ــاً فهي س ارتفاع
ــري) إذ تلقت  ــيح (األب الث ــن االب الثاني، للمس تتحدث ع
ــبه الى ثالثة آباء، أحدهم االب الثري،  ــاً ينس في الدير درس
ــماء، في اشارة الى العوز الذي عانت منه. في  الذي في الس
الرسالة الرابعة والعشرين تنقل رييس لنا واحدة من أبشع 
ــج  ــور احلياة بالدير، إذ يتم تكليف البنات في الدير بنس ص
ــا، فتُكلّف كلُّ بنت بعمل قطعة  ــني بذلة جديدة للباب وتزي
ــوة،  ــرى للياقة، وثالثة للقلنس ــالءة وأخ ــا، فهذه للمُ منه
ــاق يصلن  ــي عمل مضن، وش ــل االخريات، ف ــن تعم ومثله
لب منهن  ــا طُ ــرن بإجناز م ــه بالليل.. وحني يتأخ ــار في النه
يعاقنب مبضاعفة الصالة، والتسابيح، والركوع على األرض، 
ــداري إضافية للكهنة  وحجب الطعام، وصناعة ثياب وص
والقساوسة، تكفيراً عن ذنوبهن، وألن أعماالً كهذه شاقة 
ــعرنَّ بوجوب القيام به  ــتحيل تنفيذها، فقد كنَّ يُشْ ويس
ــط شعور  في قابل األيام، وهكذا، فهن في دَيْنٍ متصل، وس

بالتقصير إلى األبد جتاه الربَّ واملسيح.

 أقامت دائرة الدراسات والبحوث 
ــة  ــاري دورة تدريبي ــب اآلث والتدري
 .zoom ــق ــر تطبي ــة عب إلكتروني
وكيفية  ــار  الفخ ــواع  (أن بعنوان 
ــالد الرافدين)  ــرف عليه في ب التع
ــف  ــواد خل ع ــد  مؤي ــر  للمحاض
ــات  التحري ــرة  دائ ــي  ف ــف  املوظ
ــهر  ــتمر ملدة ش والتنقيبات وتس
ــن األول من متوز احلالي.  واعتبارا م
وقال قاسم طاهر السوداني مدير 
ــات والبحوث  ــرة الدراس ــام دائ ع
ــر  ــذي حض ــاري ال ــب اآلث والتدري
ــدورة عددا من  ــدوة، تتضمن ال الن
ــور ما  ــور عص ــا مح ــاور منه احمل
ــاره  ــار وانتش ــور الفخ ــل ظه قب
ــور احلجرية)، وفخار  (فخار العص
ــذي تطرق  ــث ق. م ال ــف الثال األل

ــار األدوار احلضارية  ــى فخ فيه إل
للفخار السومري القدمي واألكدي 
ــار  وفخ ــة،  الثالث آور  ــاللة  وس
ــار عصور  ــي ق. م فخ ــف الثان األل
(البابلي القدمي والبابلي الوسيط 
ــث)، وفخار األلف  ــي احلدي والبابل

ــالل األجنبية  لفترات االحت األول 
ــاني)  والساس والفرثي  (اخلميني 
ــه  حديث ــوداني  الس ــم  واختت
بالشكر والتقدير لدائرة التحريات 
ــرة  دائ ــد  م ــى  عل ــات  والتنقيب
ــوث باحملاضرين  ــات والبح الدراس
والباحثني من أجل إغناء الدورات 
ــي تقيمها الدائرة  واحملاضرات الت
ــات وقدرات  ــر قابلي ــدف تطوي به
العاملني في مجال اآلثار والتراث. 
ــث اآلثاري  ــن جانبه أكد الباح وم
ــى أهمية  ــف عل ــواد خل مؤيد ع
ــي تهدف  ــذه الدورة الت ــت ه أقام
ــى أنواع  ــرف اآلثاريني عل ــى تع إل
الفخار في كافة العصور واألدوار 
ــه كونه أداة  ــة لصناعت التاريخي
مهمة من أدوات الباحثني للتعرف 
على املواقع األثرية. يذكر أن الدورة 

شارك فيها ٣١ متدربا.

ــة لآلثار  ــأة العام ــس الهي بحث رئي
ــني إعادة  ــراث د.ليث مجيد حس والت
ــل  املوص ــف  متح ــل  وتأهي ــار  إعم
ــركاء الدوليني في  ــاري مع الش احلض
ــي حلماية التراث في  التحالف الدول
ــف»، ومتحف  ــزاع  «ألي ــق الن مناط
ــة  األثري ــم  املعال ــدوق  وصن ــر  اللوف

ــونيان. ــة سميثس ــي ومنظم العامل
ــرى  ــذي ج ــاع ال ــتعرض االجتم واس
ــاطات املؤسسات  عبر االنترنت، نش
ــة الرامية  ــة واحلالي ــة املاضي الدولي
ــة املتحف وترميم  إلعادة تأهيل بناي
ــن تنظيم  ــرة، فضالً ع ــع املدم القط
ــت  ــر االنترن ــة عب ــدورات التدريبي ال
ــو ومنصة  ــع فيدي ــالل مقاط ــن خ م

ــق  ــاء فري ــب أعض ــة  لتدري افتراضي
املتحف.واتفق اجملتمعون على ضرورة 
ــف باخلبرات  ــبي املتح ــد منتس تزوي
ــم القطع  ــات الالزمة لترمي والتقني
األثرية وصيانتها وعرضها وتخزينها 
ــاليب العمل املتحفي، مع تزويد  وأس
ــة  ــدات الالزم ــة باملع ــف املدين متح

لعمليات الترميم والتوثيق.

HpbÌä◊á@ÜÌäiI@
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طالب عبد العزيز

تسعى هذه القراءة محاولةً 

القبض على شواظ شعر 

شاعر حميم، يخفي في 

مواجيد روحه مكابداته 

التي أدجلها حباً للناس 

وللمكان .. إنه املبدع عبد 

السادة البصري الــ (أصفى 

من البياض)(١) روحاً .. في 

ديوانه املوسوم فيما بني 

القوسني الفائتني !! جاء 

العنوان عتبةً متثل توقيعاً 

شخصياً لرؤاه، إذ حمل 

العنوان بلونه بعداً رمزياً 

جاء مؤطراً ملعمارية قصائده 

في اجملموعة، ألن الشاعر 

قد بنى العنوان بصيغة 

التفضيل املعروفة (أصفى) 

التي حذف فيها املفضل 

(احملذوف) على املفضل عليه 

(البياض) فما هو يا ترى 

الذي (أصفى من البياض) 

عند الشاعر؟!علماً أن اللون 

األبيض يضطلع ضمن 

املتداول العاملي بداللة رمزية 

تدل على البراءة والسالم .

د / مثنى كاظم صادق
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عبد السادة البصري

ــترك  ــاب مش ــا كت ــدر حديث ص
ــني  حس ــان  رم ــد  رائ ــث  للباح
ــعود  ــي والباحثة رمي س التميم
ــيني  التدريس احلميدي  ــفاح  س
ــية  ــة التربية األساس ــي كلي ف
ــاب بعنوان  ــل كت باب ــة  بجامع
(اإلساءة للطفل).تضمن الكتاب 
ــاءة معاملة  ــى إس ــرف عل التع
ــك  ــمل تل ــث تش ــال حي األطف
ــاءة  ــرة جميع ضروب إس الظاه
والعاطفية  ــدية  اجلس املعاملة 
ــال أو  ــي واإلهم ــذاء اجلنس واإلي

ــتغالل التي  غيره من أنواع االس
ــن  ــرّض لها األطفال دون س يتع
ــبّب في إحلاق  ــنة وتتس (١٨) س
أضرار فعلية أو محتملة بصحة 
د بقاءه على قيد  ــدّ الطفل وتته
ــاءه أو كرامته. وتعد  ــاة أو من احلي
ــاءة معاملة األطفال  ظاهرة إس
ــانية  ــر الظواهر اإلنس من أخط
ــا اجملتمعات  ــي منه ــي تعان الت
ــا  ــا ودياناته ــالف ثقافاته باخت
ــات  ــا من انعكاس ــك ملا له وذل
سلبية على منو الطفل جسدياً 
ــى  وحت ــاً  واجتماعي ــياً  ونفس

معرفياً وذهنياً.

بالد الشام مجد قد دناني 

وهذا القرب فخرا قد حباني 

دمشق العرب نيسان أمامي 

ونيشان على صدري كفاني 

كقافلة و ورد النصر حمل 

يثاقل خطوتي عطرا رماني

فال جزع وال بغض سيدنو 

الفؤاد ألنها سكنت لساني 

قوي يا دمشق غدا زمان 

ضعيف كان مسلوب الرهان 

بالد الشام قطعا سوف تبقى 

كموسيقا وأحلان األغاني 

في كل مكان
إن كنت معي 

أو كنت مسافرا 
عبر األزمان 

صوتك 
تغريدة فيروزية

تشق طريق 
الصمت بسرعة 

البرق تصعقني
ترديني ..

حورية من زمن
العجائب 

صوتك يغتالني 
وكل شيء فيك

يتعبني بطريقة 
مختلفة 

عذبة 
شديدة الرغبة 

حواسي 

Òıbç¸a@€›�–‹اصدار

متابعة / البينة الجديدة

متابعة / البينة الجديدة

نص شعري 

@‚bí€a@Ö˝i

نرجس عمران / سورية

ــنـدر ـــل اســكَ ـا نـــوفَ ــاتـيِ كَ

رَّتان  تَفرقة ،هِ يوم مُ الك، غُ وادٌ حَ سَ
ــبتْ آخر ،  ارجاً، سَ ــانِ خَ تَتَّضاجع
فيرٌ  ليه،صَ نقيق ضفادع إِعتدتُ عَ
رفة،استعدادٌ  الشُّ زاوية  ن  مِ هادئ 
ــة  املُواجه ــد  لِتصعي ــرائيلي  إس
ــوانٌ رئيس  ن ــع أيران عُ ــة مَ البحري
ــذا  هَ ث)  ــدَ ــ (الــحَ ذيعُ مُ ــردُه  يَس
رفة  ــي الغُ ــهِ التّلفاز فِ دحَ بِ ما صَ

اورة... اجملُ
رامية  رفتي الدّ دران غُ ا بَني جُ _أمّ
ــاد  (زِيــ ــوت  صَ ــاكَ  ن هُ انَ  ــكَ ف
خبٍ  ــبحُ فِي صَ ــي) يَس الـرَّحـبـان

ادئ : هَ
وَصلـهـا بأيِـدي.. اخلَســة ملِ

                            وُسعـرا مـئـيِـد 
بِاجلـريِـدة..

طـوال أَسـعـار جـديـدة.. حَ
ـي  ـل لَـحـظـة فِ                          كِ

.. ـعـر جـديِـدْ سِ
ـــا.. ا رِضَ هـا يـَ ـلـِّ ـل كِ ـجِّ عَ

ـــمـع                          اسـمـع..اس
يَا رِضــا..

املُوسيِّقي  انسجامي  اطعَ  _لِيُقَ
وري  اكاة للِواقعِ السُّ ــديد احملُ الشَّ
اتفيٌّ ال  ة، اتصالٌ هَ بِحنجرةِ لِبنانِيٍّ

يَفتأ بِنسياني ولَو لليِّلةٍ وَاحدة...
_أَلو أَي أختي..  

_كيفك..ليِكي بتعرفي شي وِين 
الصوف  ــة  الزرق ــوزة  البل طيت  حَ
ــا كل البيت وما  ــت عنه ؟! فَتش

لقيتا..
ا  ــد؟! مَ ــن اجلدي ــي وي ــك أخت _ل
ــل بضيع..بكرا  ــدك الفي ــتِ عن أن

بتشوفيها ..
_طيب ماشي،طلعي هال نتسال

_أوك..باي
زمتُ  ــد جَ ــي، وَكنتُ قَ اتف أُغلق هَ
بلَ ردّي بِأنَّها تَتِّصلُ مُستفسرة  قَ
ــتجدهُ بَعد  ــع وسَ ــدلٍ ضائِ ــن بَ عَ

ث  ــنَ البَّحْ ــة دَقائِقْ مِ ــرور بضع مُ
وسُ  ــؤُ ــت ك اف ــا طَ لطامل املُنهك،فَ
ــنَ  مِ ــضٍ  بِفائِ ــة  اتي الذَّ ــيرتها  سِ

وضى .. بثية والفَ العَ
ــردل، أَمورُ تنفع،وأُمور  ردى وخَ _خُ

عادةِ التَّدوير... ال تَصلح إلِ
ــن الليمون  ، والكثير م ــفُ راش شَ
 ، ــىً ــل، دُم ــنَ اخلَ أسٌ مِ ــراط،وكَ ، أق

ليب.. وحَ
ــي  بل قِ ــنْ  مِ ــتمرٌّ  س مُ ــخٌ  _تَوبي
ــهُ  ــخٌ مَضمون ــا والَٔوالدها،تَوبي له
ــة  كون،دراس والسُّ ــة  التراتيب

الهدوء،واالُٔرستقراطية املُطلقة..
ــدة  يُزعجني وبِش ان  _فلطاملا كَ
ميّةُ  يِّنيِّ كَ ــبكيَّةِ عَ لى شَ ويَحزّ عَ
ي  فِ ــرة  املُتناث ــغب،والزَّعزعة  الشَّ
ان  ا كَ ــن أَكثر مَ نزلها، وَلك ــة مَ أَزق
نَ  الة مِ ــدي حَ ب ةِ كَ ــذّ ل ي فِ ــر فِ يُثي
ــربُ  ــون ، وَيض ــتيريا وَ اجلُن يس الهِ
قلٍ  ــوكةِ حَ مجمتي بِشَّ قَحفَ جُ
ــري الذي  رجُ البَش و الهَ ديدية هُ حَ
ياتها،  ان وال زال يُحيط بِهالة حَ كَ
كياالت،ال  ميات،مِ أَوزان،كَ ــاكَ  ن هُ فَ

ق اجلَحيم أَنها أَطنان.. وحَ
ــي  فِ ــمال،نِفاقٌ  الشَّ ــي  فِ ــاقٌ  نِف
بل  ن قِ ثاليات مِ واعظٌ وَمِ اجلُنوب، مَ

أَشخاص بِشهادةِ زُورٍ نُبالء،
راء.. ٌ،هُ راء.. راءٌ..،هُ _هُ

ــفٌ  ري لالَٔحاديث،حتَ ــلٌ  نَق
ذرٌ بِأَعراض النَّاس.. لِلكالم،لَعبٌ قَ

ــن  مِ ــكَ  نال هُ ــسَ  يتوقفون..لي وال 
ــائكة تَتصل  رداعٍ ،فَهم دوامة ش
 ، للٍّ للًّ أَو مَ ــا بعضاً،بدونِ كَ بعضه
ــن تَضارب  ــي مِ ــدوءِ دِماغ ــد ه بَع
زيزةٍ  ول إِنسانةٍ عَ االَٔفكار تَذكرتْ قَ
ن  ــؤالء يَبحثون عَ ــتثنائية :(هَ أَس
ــسَ عن  ــة، وَلي نيوي ــعادةٍ الدُ السّ

عادة االَٔبدية).. السَّ
ــة،  ــذي اجلُمل ــري بِهَ ــزمْ تَفكي أُحَ
عها،  اي مَ ــاء الشَّ وأَصعد الَٔحتس

ضور أُختِنا الثالثة. بِحُ

Ò7ñ”@Úñ”

ـة ـــاء صــوفـيِّ سـتـرة زرقَ

اقام البيت الثقافي الفيلي إحد تشكيالت 
ــوزارة  ــة العامة ب ــات الثقافي ــرة العالق دائ
الثقافة والسياحة واالثار احتفالية لالطفال 
ــتقبلنا ) بالتعاون مع  بعنوان( اطفالنا مس
ــالم االهليةعلى حديقة  روضة كوكب االح
ــت االحتفالية  ــة. افتتح ــي زيون ــة ف الروض
بكلمة للسيدة مها إبراهيم  مديرة الروضة 
ــكرها وتقديرها للبيت  ــا عن ش عبرت فيه
ــم  ــيدة فخرية جاس الثقافي الفيلي وللس
محمد مديرة البيت الثقافي القامتهم مثل 
ــزا قويا لنمو  ــون حاف ــذه الفعاليات لتك ه
ــت االحتفالية  ــال. ثم تخلل ــب االطف مواه
اناشيد لألطفال باللغة العربية واالنكليزية 
ــرة  ــا فق ــي انا).بعده ــة بعيون ــوان (جن بعن
االلعاب الرياضية املتنوعة والرسم باأللوان 
ــة لألطفال  ــرزت فيها مواهب جميل التي ب
ــم ما مبخيلتهم  وافكارهم على الورق لرس
من ابداع وطموحات وبالوان زاهية وجميلة.
ــا واجلوائز  ــل وزعت الهداي ــي نهاية احلف وف
ــؤول  ــل معاون مس ــن قب ــال م ــى االطف عل
ــتاذ  ــي الفيلي االس ــت الثقاف ــعبة البي ش
ــهادة تقديرية  ــالم علي وكذلك تقدمي ش س
ــا ابراهيم على  ــيدة مه ملديرة الروضة الس
ــاح االحتفالية متمنني لها  جهودها في اجن

املزيد من التالق واالبداع .

@·Ó‘Ì@Ô‹Ó–€a@øb‘r€a
b‰‹j‘néfl@b‰€b–üa@NNÚÓ€b–nya

البينة الجديدة / علي شريف

ÂÌÜœaä€a@Ö˝i@ø@âbÇ–€a@ aÏ„c@Â«@ÚÓjÌâÜm@ÒâÎÖ

@ó„?€bnÃÌ@ŸmÏï
حتى حاسة 

احلرف 
أنت أدخلتها

يا رجالً
ما مرّ في 

تاريخي شبيهك
ما غيّر تضاريسي 

إال رسمك 
ما ارتفعت باحلب 

إال معك 
بهدوئك رست 

سفني ..
من بعدك 
ال مالحة 

وال تذاكر سفر 
بك اكتفيت 

و عندك املستقر 
 سمر توكل

âbößa@›ïÏΩa@—znfl@›ÓÁdm@ÒÖb«g@szjÌ@ta6€aÎ@âbq�a@ÒdÓÁ@èÓˆâ
نينوى / البينة الجديدة
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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ــوث  مينع مايلي  ــة املياه من التل حلماي
: تصريف اية مخلفات سائلة منزلية 
ــة الى  ــة او زراعي ــة او خدمي او صناعي
املوارد املائية السطحية او اجلوفية اال 
بعد اجراء املعاجلات الالزمة عليها مبا 
يضمن مطابقتها للمواصفات احملددة 
ــة  ــة الوطني ــريعات البيئي ــي التش ف
ــة  العالق ذات  ــة  الدولي ــات  واالتفاقي
ــمل  ــراق ويش ــة الع ــة جلمهوري امللزم
ــواء اكانت  ــف كافة س ــك التصاري ذل

مستمرة او منقطعة او مؤقته واتخاذ 
التدابير الالزمة ملنع وصول التلوث من 
ــواء عن  ــر الى املنطقة البحرية س الب
ــفن او  ــاء او الهواءاو من الس طريق امل
الطائرات وربط تصريف مجاري البيوت 
ــاطات الى  واملصانع وغيرها من النش
ــار ومينع  ــبكة تصريف مياه االمط ش
ــالت  اوفض ــة  الصلب ــات  النفاي ــي  رم
ــا  ــالئها او مخلفاته ــات او اش احليوان
ــتخدام  ــة وعدم اس ــوارد املائي ــى امل ال
ــرات في صيد  ــامة واملتفج املواد الس
ــور واحليوانات املائية  ــماك والطي االس
ــة او بقايا  ــف اخمللفات النفطي وتصري
ــاه الناقالت النفطية الى  الوقود او مي
ــاالت البحرية  ــطحية او اجمل املياه الس

ــف من  ــواء اكان التصري ــة س العراقي
ــا  ــة ٠  ام ــه او متحرك ــات ثابت محط
ــوث واحلد من  ــواء من التل ــة اله حماي
الضوضاء ومينع ممايلي انبعاث األدخنة 
والغازات واألبخرة عن عمليات انتاجية 
ــرق الوقود في الهواء االبعد اجراء  او ح
املعاجلات الالزمة مبا يضمن مطابقتها 
مع املواصفات البيئية ومينع استخدام 
ــا  ــج منه ينت ــات  او مركب ــركات  مح
ــموح بها  ــادم اعلى من احلدود املس ع
ــة ومينع حرق  ــريعات البيئي ــي التش ف
ــن   االماك ــي  ف اال  ــة  الصلب ــات  اخمللف
ــات اخملتصة ومينع  ــة من اجله اخملصص
ــاطات الباعثة لألشعة  ممارسة النش
ــة  املؤين ــر  غي ــية  الكهرومغناطيس

واملنبعثة من محطات البث الرئيسية 
واالبراج والهوائيات اخلاصة بالهواتف 
ــات  التعليم ــاق  ــي نط اال ف ــة  النقال
ــط التي تصدرها الوزارة ومينع  والضواب
ــموح بها للضوضاء  جتاوز احلدود املس
عند تشغيل االالت واملعدات ومكبرات 
الصوت وعلى اجلهات  املانحة لالجازة 
مراعاة شدة الضوضاء ان تكون ضمن 
ــة االرض من التلوث  احلدود واما حماي
ــاط يؤدي بطريقة مباشرة  مينع اي نش
ــرار بالتربة  ــرة الى االض ــر مباش او غي
ــر في قدراتها  ــا على نحو يؤث او تلوثه
ــلة الغذائية اال  ــة وعلى الس االنتاجي
ــع اي  ــذة ومين ــريعات الناف ــق التش وف
ــاحة  ــأنه االضرار مبس ــاط من ش نش

ــي اي  ــي وف ــاء النبات ــة الغط او نوعي
ــويه  منطقه تؤدي الى التصحر او تش
ــتحصال املوافقات  البيئة اال بعد اس
ــي اخمللفات  ــة ورم ــات ذات العالق اجله
ــن اخملصصة٠    ــي االماك ــة اال ف الصلب
ــوع االحيائي مينع مايلي  وحلماية التن
: االضرار باجملموعات االحيائية كصيد 
ــات البرية  ــماك والطيور واحليوان االس
ــراض او االجتار  ــددة باالنق واملائية امله
ــك او نقل  ــد او قتل او مس فيها وصي
ــة واملائية مبا  ــور واحليوانات البري الطي
ــي تتخذ  ــور املهاجرة الت ــا الطي فيه
ــي العراقية محطة للراحة   من االراض
ومينع االبادة واالضرار بالنباتات النادرة 
ــتخدامها لالغراض  ــم عملية اس وتت

واالجتار  والصناعية  والطبية  العلمية 
ــجار  ــا ومينع قطع االش ــا او ببذوره به
ــة داخل  ــق العام ــي املناط ــرة ف املعم
املدن اال باذن من رئيس مجلس حماية 
ــني البيئة في احملافظة ويقصد  وحتس
ــجرة املعمرة التي يصل  عمرها  بالش
ــع قطع  ــنة فاكثر ومين ــني س الى ثالث
ــتحصال  ــجار الغابات اال بعد اس اش
ــة ومينع اجراء  موافقة اجلهات اخملتص
ــا يضر  ــة الوراثية مب ــوث الهندس بح
بالبيئة ومينع رش او استخدام مبيدات 
ــة  كيمياوي ــات  مركب ــة  اي او  ــات  االف
ــة االبعد مراعاة  ــرى الغراض الزراع اخ
ــدة بيئيا  ــروط والضوابط املعتم الش
ومينع نقل او تداول او ادخال او اغراق او 

تخزين النفايات اخلطرة او االشعاعية 
ــتخدام الطرق السلمية بيئيا  اال باس
واستحصال املوافقات الرسمية  وفقا 
ــيق  لتعليمات يصدرها الوزير بالتنس
ــع ادخال ومرور  ــع اجلهة املعنية ومين م
ــن  ــعاعية م ــرة واالش ــات اخلط النفاي
ــي واالجواء  ــرى الى االراض ــدول االخ ال
ــة اال بعد  ــاالت البحرية العراقي او اجمل
اشعار مسبق واستحصال املوافقات 
ــاط  ــة اي نش ــع اقام ــمية  ومين الرس
ــات اخلطرة اال  ــة النفاي ــرض معاجل لغ
بترخيص من اجلهات اخملتصة بعد اخذ 
ــروط  ــص وفقا لش ــوزارة والتخل رأي ال
واملعايير التي حتددها تعليمات تصدر 

لهذا الغرض.

قـــانـــون حـــمـــايـــــة و تــحـسـيـــن الــبــيـــئـــــــــة
الجزء الثانيالحقوقي / ماجد الحسناوي

الجزء الثاني

إضاءات قانونية

ــزة  الركي ــة  العراقي ــرة  ــر األس  تعتب
ــع متحضر  لبناء مجتم ــية  األساس
ــتقام  ــت اس ــو صلح ــك، فل متماس
ــدت  ــا ، وإذا فس ــع وصلح أيض اجملتم
ــد اجملتمع  وتلك معادلة  ــرة فس األس
ــعوب ، فلقد  ــة جلميع األمم والش ثابت
ــأن  ــا ، ب ــا وآبائن ــن أجدادن ــا م تعلمن
ــى على التراحم  ــري يبن الترابط األس
ــك االواصر فيما  ــا بيننا لتزداد تل فيم
ــار تطور اجملتمع يبدأ  بيننا ،على اعتب
من األسرة الصغيرة ، لينطلق مكوناً 

ــن واجملتمع ،  ــرة ، الوط ــرة  الكبي األس
ــع وجب علينا  ــا حماية اجملتم وإن أردن
حماية األسرة من التفكك واالنحالل 
ــرة  ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــد الحظن ، وق
ــر العراقية ،  ــرة بني األس ــذه الظاه ه
ــواء كان التفكك األسري بني عدة  س
ــات اجتماعية  ــة بعالق ــر مترابط أس
ــرة التي تتكون  ــا ، أو األس مع بعضه
ــل  ــد حص ــن األب واالم واالوالد ، ولق م
ــاع  ضي ــبب  بس ــري  االس ــكك  التف
ــول ،  ــي عالم مجه ــرة ف ــراد األس أف
ــاليب  فقد اجنرفت اجملتمعات إلى أس
ــاؤل  للتس ــة  ملفت ــورة  بص ــف  العن
ــى فقدنا  ــي آن واحد ، حت ــة ف ومرعب

ــني الزوج  ــوار ، ب ــة احل ــيطرة ولغ الس
والزوجة اللذين ميثالن العمود الفقري 
ــى درجة  ــث وصلت إل ــرة ، بحي لألس
ــلبية  خطيرة ترتبت عليها نتائج س
ــتظهر آثارها  وخيمة على اجملتمع س
ــتقبل ، لتخلف جيل عنيف  في املس
ــار املنظومة  ــاهم في إنهي متمرد، س
 ، ــية  والنفس واألمنية،  ــة  األجتماعي
ــور جرائم  ــة إلى ظه ــل النتيج لتص
القتل املتعمد نتيجة العنف من قبل 
ــريكة حياته ،  ــزوج ، وقعت على ش ال
ــه ، وأم ابنائه ،  بالتعدي عليها  وزوجت
ــى املوت ، كجرمية  بالضرب املبرح حت
ــف مؤخراً ، حيث قام  محافظة النج

ــعة  ــرب زوجته بصورة بش الزوج بض
ــزق عندها  ــة (لكمات ) حتى مت عنيف
الطحال ، والكلى ، والقفص الصدري 
ــفقة، ولم  ،  ليرديها قتيلة   دون أي ش
ــي اجلاني بهذا القدر من اجلرمية  يكتف
ــت ، حملها القرب  ــني رأها توفي ، فح
ــت بصورة  ــفى مدعيا إنها توفي مش
ــف على جثة  ــة ، وبعد الكش طبيعي
ــرعي ،  ــن قبل الطب الش ــة م القتيل
توضحت احلقيقة إنها فقدت حياتها 
نتيجة الضرب العنيف ، هذه االحداث 
ــا بأننا فقدنا جزءا كبيراً من  توحي لن
ــانية ، والتراحم بيننا ، وفقدنا  األنس
ــا ديننا احلنيف  ــزء األكبر من وصاي اجل

ووصايا رسوله الكرمي صلى اهللا عليه 
ــد أوصانا  ــلم ، فق ــه وصحبه وس وآل
ــظ كرامتها ،  ــرأة ، بحف ــالم بامل االس
وقد صان املرأة وأعلى شأنها ، واوصى 
ــظ عقوبة االعتداء  باحترامها وتغلي
ــن قدرها ، وعنه قال  عليها ، واحلط م
ــاء خيراً  فإمنا هن  ــتوصوا بالنس (إس
ــم عليهن حقاً  ــوان عندكم وإن لك ع
ــق ) ورغم كل وصايا  ولهن عليكم ح
ــوله الكرمي ، ظلت املرأة  االسالم ورس
ــلم بناه آباؤنا ،  تهان في مجتمع مس
باملودة والرحمة والترابط ، فأي إسالم 
ــون حقها ظلماً  تدعون وأنتم تبخس

وعدواناً؟.

ــر ، ان  ــراق العاث ــوء حظ الع ــن س   م
ــه زعامات فارغة  تتسلط على عرش
همها املناصب وجني األموال املنهوبة 
، ال تهتم لدماء أبناء الشعب العراقي 
ــا تتعرض (طابوكات)  املظلوم ، عندم
ــى  ــداد ، إل ــة ببغ ــفارة األمريكي الس
ــا مجهول  ــاروخ كاتيوش ــف بص قص
ــة  ــات الفارغ ــدأ  الزعام ــدر ، تب املص
ــى  عل ــور  والثب ــراخ  والص ــل  بالعوي
ــؤوي احملتل  ــوكات التي ت ــك الطاب تل
ــراق والقاتل  ــى أرض الع واملعتدي عل

واملنتهك  لثرواته  ــب  واملغتص ألبنائه 
ــى قوانينه ،  ــاوز عل ــيادته واملتج لس
ــات تدعو على طول األيام  هذه الزعام
ــفارة ، وتطالب  حلماية طابوكات الس
ــة والقانون وتوفير  بفرض هيبة الدول
ــفارة ، ليس  احلصانة لطابوكات الس
ــه االتهامات  ــل توج ــب ب هذا فحس
ــراق ،  ــن حفظ الع ــى م ــتمرار إل بأس
وأعني  قوات احلشد الشعبي وتنظم 
ــد  ــقيط ضد هذا احلش حمالت التس
ــعب  املبارك والذي حتول في نظر الش
ــي األمل األخير بعد اهللا تعالى  العراق
ــقيط  ــم الهائل من التس ــم الك ، رغ
واالتهامات واألكاذيب وتزييف احلقائق 

ــوا ثقة  ــم يزعزع ــلوا ول لكنهم فش
ــد ، مع ذلك تستمر  ــعب باحلش الش
زعامات الفشل بخلط األوراق وخداع 
ــوم  ــا تق ــة وعندم ــر العراقي اجلماهي
ــباب  أمريكا بني فترة وأخرى بقتل ش
ــه واملرابطني على  ــراق وحماة أرض الع
ــعب  ــالء أبناء الش حدودة وجتعل أش
متناثرة على أرض العراق ، لم جند صوتاً 
ــا تختفي  ــات واحزابه الزعام ــذه  له
ــالم وبعضهم  ــاً ،وتغيب عن اإلع متام
يخلق مشاكل أخرى أو يدلي بتصريح 
بعيداً عن اجلرمية األمريكية وأبعادها 
، والبعض اآلخر يدفع بحزبه او وزرائه 
إعالمية تخص  ــات  بتصريح ــإلدالء  ل

ــراء ، غايتهم  ــاكل الفق ــوم ومش هم
ــعب  امتصاص غضب وامتعاض الش
االنتهاكات  ــتمرار  ــن اس ــي م العراق
ــتباحتها  واس اإلجرامية  ــة  األمريكي
ــالل التركي  ــاء الطاهرة ، واألحت للدم
ــمال العراق وأطماعه في كركوك  لش
ــة  الفارغ ــات  الزعام ــن  تدف ــا  بينم  ،
ــد الشعبي ، رأسها  واملعادية للحش
ــنتها وال  ــرس ألس ــال وتخ ــت الرم حت
ــا بوجه أمريكا  ــى رفع صوته جترؤ عل
ــا ال تعلم باألفعال األمريكية  ، وكأنه
ــن  الوط ــاء  ألبن ــا  وقتله ــة  اإلجرامي
اجملاهدين الذين حفظوا حدود العراق 
ــكا وحلفائها ، ال  ــر إرهاب أمري من ش

ــتحق العراق أن يتحكم بقراراته  يس
ــدة  وفاس ــلة  وفاش ــة  ــادات جبان قي
ــرائيل  وخانعة وخاضعة ألميركا وإس
ــارات  واإلم ــعودية  والس ــا  وبريطاني
ــب،  واألردن وتركيا ، وليس ذلك فحس
ــرة وقحة وخبيثة أن  إمنا يروجون لفك
ــن يعادي اإلحتالل األمريكي في  كل م
العراق هو أداة إيرانية وينفذ مشروعا 
ــا وخارجني عن القانون  خارجيا إيراني
ــطاء  ، هكذا يروجون ويخدعون البس
والفقراء املساكني، بل يخدعون حتى 
ــره منذ  ــوب على أم ــم املغل جمهوره
ــر عاماً والفاقد ألبسط  ــبعة عش س

مقومات احلياة الكرمية.

  إستوصوا بالنساء خريا

الــعـــراق بــحــاجـــة إلــى قـيــادات صــادقـــــــة 

نضال العزاوي

وليد الطائي  

ــة العراقية عن االنتخابات  ــى الرغم من اعالن احلكوم   عل
ــنة احلالية عام ٢٠٢١  ــهر العاشر من الس املبكرة في الش
ــدة؛ لكن قد يكون إجراء  ــر لها على كافة االصع والتحضي
ــباب أبرزها  ــتحيال لعدة اس ــرة امرا مس ــات املبك االنتخاب
ــات العراقية البرملانية  ــي وخارجي؛ وان جرت االنتخاب داخل
فستكون في موعدها املقرر عام ٢٠٢٢. اوال مما يجري خلف 
الكواليس ما بني الكتل واألحزاب السياسية يختلف كثيرا 
ــراء االنتخابات  ــول املطالبة باج ــا يجري في االعالم ح عم
ــتفيدة من  ــول ان اغلب الكتل مس ــل ميكن الق ــرة؛ ب املبك
ــارع العراقي  ــذا الوضع وجميعها يعلم بعد غضب الش ه
ــوء اخلدمات وبالتحديد ملف الكهرباء لم يكن  ــبب س بس
ــي اآلن.ثانيا ان  ــول على مقاعد كما ه ــا حظوظ باحلص له
ــة واملنظمات واالمم املتحدة  ــب الدول اإلقليمية والدولي اغل
بغض النظر مما تصرح به في األعالم حول إجراء األنتخابات 
ــن انهيار الوضع احلالي؛  ــتفيدة م لكنها باجململ نراها مس
ــتي الطرق لعرقلة اجراء  وفي الغرف املظلمة تسعى وبش
ــة املبكرة.وثالثا؛ اجلميع بات  ــات البرملانية العراقي االنتخاب
ــي الداخلي  ــأن العراق ــي في الش ــر اخلارج ــم أن التأثي يعل
ــف إجراء األنتخابات  ــد تعيني رئيس الوزراء او مل وبالتحدي
ــي العراق بيد دول  ــية الكبرى ف املبكرة او امللفات السياس
ــوار العراقي وكذلك الدولي؛ واحللقة األضعف في حتديد  اجل
املصير بالشأن الداخلي هم الساسة العراقيون وصناديق 
ــاهدناها منذ عام  ــدم وال تؤخر كما ش ــراع التي ال تق االقت
٢٠٠٣ وحلد يومنا هذا وبالتحديد االنتخابات األخيرة التي ال 

تتجاوز املشاركة فيها اال ١٩ باملئة.

االنتخابات العراقية املبكرة 
بني املطرقة والسندان

محمد علي الحكيم

رئيس الوزراء يكشف للمحافظني عن مرشوع عراقي النتاج الطاقة النووية
الكاظمي : شكلت جلنة حتقيقية خاصة للوصول اىل إجابات عن أسئلة يطرحها 

املواطنون عمن يقوم باستهداف شبكات نقل الطاقة  

ــوة يعتب عندما  ــاف، ان»بعض االخ واض
ــن  ثم ــع  تدف ــة  احلكوم ــذه  ه ان  ــول  اق
ــة والترقيعية  وهدر  ــات اخلاطئ السياس
ــاالت  ــي كل اجمل ــنة ف ــدة ١٧ س ــال مل امل
وخصوصاً الطاقة، ال اتكلم مبنطق دعاية 
ــة  ــؤولية تاريخي ــذه مس ــة، فه انتخابي
ــعب  ــارح الش ــب ان نص ــة ويج واخالقي
بعد ان عجزت احلكومات املتعاقبة على 
ــارع  ــن غضب الش ــا م ــه خوف مصارحت
العراقي، واحلقيقة ان الكل يتحمل هذه 
ــيني». ــؤولية من حكومات وسياس املس
ــدم اتخاذ  ــبب ع ــاءل عن س وتابع: «اتس
ــع دول اجلوار  ــرارات الربط الكهربائي م ق
ــنة؟ وقد وجدنا  ودول العالم طوال ١٧ س
ــع  ــبكة م ــط بش ــط فق ــد مرتب ان البل
ــالمية االيرانية التي لم  اجلمهورية االس
ــب قدرتها، فهي ايضا لديها  تقصر حس
استحقاقات لشعبها، وهناك ملف ديون 
ــرارات العقوبات االميركية،  الكهرباء وق
ــألة اليصال  ونحن جادون بحل هذه املس
ــى العراق للجارة  كل االموال املترتبة عل
ــاز والكهرباء  ــتيراد الغ ايران نتيجة اس
ــنحقق تقدما  ــنوات السابقة، وس للس
ــاذا يكون  ــتطرد: «مل ــي هذا اجملال».واس ف
العراق في زاوية حرجة امام استحقاقات 
ــام ولغاية اليوم  ــعبه؟ اصدرنا منذ ع ش
قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية 
ــيتطلب  ــوار، وهذا االمر س ــكل دول اجل ب

الوقت والصبر  الكمال منظومات الربط 
ــقائنا وجيراننا، حتى  الكهربائي مع اش
ــات الطاقة  ــة حتدي ــن مواجه نتمكن م
ــي مختلف  ــع الطبيعي ف ــاً، فالوض مع
انحاء العالم هو ارتباط شبكات الطاقة 
ــن قرر ان  ــاءل م ــع اجليران، لكننا نتس م
ــط الكهربائي؟». ــزل العراق ومينع الرب يع
ــار الى، ان»صاحب القرار في اي بلد  واش
ــب امكانات  ــتراتيجيات حس ــع س يض
ــاذا  ــتقبلية، اذن مل ــه املس ــده وخطط بل
ــنة  ــوال ١٧ س ــراق ط الع ــي  ف ــيدنا  ش
ــد الطاقة الغازية مع عدم  محطات تولي
ــا؟ ومع عدم  ــا على توفير الغاز له قدرتن
ــاز ، بل  ــة النتاج الغ ــة موازي ــود خط وج
ــة لتنويع مصادر  ــدم وجود خط وحتى ع

ــن  ــر؟ م ــب االم ــاز اذا تطل ــتيراد الغ اس
ــؤولية هذا اخلطأ اجلسيم». يتحمل مس
ــك الغاز اجلاهز فلم  وقال: «طاملا لم منتل
شيدت عشرات  احملطات الغازية وهدرت 
ــتثمار في  ــم االس ــاذا لم يت ــوال؟ مل االم

محطات لوقود مختلف او الذهاب خليار 
الطاقة الشمسية؟ وملاذا لم يفتح ملف 
ــة النووية حتى االن».وبني، انه»في  الطاق
ــبكات تزويد  ــا ان ش ــاز وجدن ــف الغ مل
ــة مرتبطة ايضاً باالخوة  احملطات بالطاق
ــالمية االيرانية وهم  في اجلمهورية االس
ــتمرون بضخ الغاز رغم  لم يقصروا ومس
ــتحقاتهم  ــديد مس وجود تعثر في تس
ــة، ونحتاج  ــات املفروض ــبب العقوب بس
لوقت طويل وبنى حتتية حتى جند مصادر 
ــن دول اخرى».ولفت الى،  ــاز م بديلة للغ
ــاج الغاز ،  ــراق تأخر كثيرا في انت ان»الع
ــذا مافعلنا  ــرة وه ونحتاج ان نبدأ مباش
ــنتني  ــن نحتاج من س ــردد لك ــن دون ت م
ــد  ــنوات للبدء بانتاج الغاز وس الى ٣ س

ــبة االكبر من حاجة احملطات وقبل  النس
ــل الطاقة  ــوط نق ــوا ان خط ــني قال يوم
ــبب االحمال عليها والنها  انصهرت بس
ــاذا  مل ــؤال  والس ــة،  قدمي ــاس  االس ــي  ف
ــراق يضيع  ــل الطاقة بالع ــة نق منظوم

ــم نبدأ  ــاج؟ وملاذا ل ــن االنت ــا ٤٠  ٪  م منه
ــى اليوم ليكون لدينا  عام ٢٠٠٥ مثال حت
ــت هناك  ــة؟ كان ــل حديث ــة نق منظوم
ــات امام  ــاكل والتحدي ــر من املش الكثي
احلكومات السابقة، ولكن رغم ذلك كان 
ــذا اجملال».وبني،  ــكان التحرك في ه باالم
ــكلة الكهرباء  ــوة حلل مش ان»كل خط
ــنوات الن العراق لم  ــراق تتطلب س بالع
ــنوات  ــدأ فعليا باي خطوة طوال الس يب
ــي الطاقة  ــتثمرنا ف ــابقة، فلو اس الس
الكهرباء  ــية الصبحت قضية  الشمس
ــي انتاج  ــتثمرنا ف ــوم خلفنا ولو اس الي
الغاز لصدر العراق اليوم الغاز بدال من ان 
يستورده، ولو استثمرنا في احملطات غير 
ــوم قادرا على  ــة الصبح العراق الي الغازي

توفير الكهرباء، ولو استثمرنا في اصالح 
شبكات نقل الكهرباء ملا حدثت اي ازمة، 
ولو استثمرنا بالربط الكهربائي مع كل 
ــة االزمات  ــن معاجل ــا م ــا لتمكن جيرانن
ــا في  ــص خصوص ــد النق ــة وس الطارئ

فصل الصيف».واكد: «نواصل منذ العام 
ــارات على  ــع كل هذه اخلي ــي لوض املاض
ــنحتاج الى  خريطة العمل الفعلي، وس
ــنوات حلل هذا املوضوع بشكل  بضع س
ــذه اخلطوات  ــن ه ــوة م ــذري، كل خط ج

ــا  ــنوات لتنفيذه ــني ٢-٤ س ــاج ماب حتت
ــؤال الذي  ــا، والس ــي ثماره ــدء بجن والب
يطرح ملاذا لم يحدث هذا سابقاً وحتدثت 
ــهر عن مشروع  ــيني قبل اش مع الفرنس
ــاج الطاقة النووية، فمن حق  عراقي النت

ــالك الطاقة النووية لالغراض  العراق امت
ــنا  ــاج الطاقة، وقد ملس ــلمية والنت الس
تفهما لدى دول العالم ولدى الفرنسيني، 
ــام امتالك  ــاك عقبات ام ــت هن واذا كان
العراق لهذا اخليار فواجبنا ان نعمل على 

تذليلها حتى ال يأتي بعدنا من يقول ملاذا 
ــول انا  ــرارات كما اق ــذه الق ــم تتخذ ه ل
ــار  بصراحة ووضوح امام الشعب».واش
ــة احلالية عمرها عام  الى، ان»احلكوم
وبضعة اشهر، وفعلت كل ما يتوجب 

ــن اليوم،  ــنة م ــه قبل ٢٠ س ــام ب القي
ــا قرارات في كل ملفات الطاقة  اتخذن
وهي  ساحتمل شخصيا مسؤوليتها، 
ــية نحتاج ان ننفذها  قرارات تأسيس
ــا بالتنفيذ ولن  ــى االرض، وقد بدأن عل
ــة القادمة ان  ــى احلكوم ــف وعل نتوق
تكمل مابدأناه وان تصارح شعبها بان 
الحل للكهرباء في العراق ما لم نكمل 
اليوم».وخاطب  التي بدأناها  اخلطوات 
احملافظني: «عليكم االستمرار بالبناء 
والتأسيس وال تعيروا انتباها للدعايات 
ــدات ال تصنع دولة  ــة، فاملزاي االنتخابي
ــوا املزايدات  ــاء، اترك ــر الكهرب وال توف
ــي ملف الكهرباء حتديداً  االنتخابية ف
ــد اخطأ بحق  ــع ق ــرف ان اجلمي ولنعت
ــعب العراقي عندما رفض اتخاذ  الش

القرار وتلكأ به ولم ينفذه».

بغداد / البينة الجديدة

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع احملافظني بحضور خلية ازمة معاجلة الكهرباء. وقال الكاظمي خالل 
ــباب  االجتماع: «قبل يومني حدثت توقفات وانقطاعات اكبر من املعدل املعروف في منظومات الطاقة الكهربائية، ولن احتدث عن االس
ــتهداف  ــئلة يطرحها املواطنون، عمن يقوم باس ــكلت جلنة حتقيقية خاصة للوصول الى اجابات عن اس االنية لكل ماحدث، النني ش
ــتهدفها؟ وهل نحن امام عمليات تخريبية ذات طابع سياسي ام ارهابي؟ وسنجيب عن كل ذلك  ــبكات نقل الطاقة اليوم؟ وملاذا يس ش

عند اكتمال التحقيق، وقد وجهت وزارة الداخلية في هذا اجلانب برفع مستوى حماية محطات الطاقة وشبكات النقل.

هذه احلكومة تدفع ثمن السياسات اخلاطئة والرتقيعية 
وهدر املال العام ملدة(١٧) سنة يف كل املجاالت وخصوصاً الطاقة



ــادت  «البينة اجلديدة»  اعت
كلما حان موعد االحتفال 
بذكرى انطالق ثورة 14 متوز 
الزعيم  ــا  ومفجره  (1958)
الشهيد عبد الكرمي قاسم 
ــه اهللا) ان جتري حوارا  (رحم
ــة اخلارجية  ــع آمر احلماي م
للزعيم وهو اللواء املتقاعد 
ــزاوي  ــود الع ــاكر محم (ش
ــا من  ــا مهم ــروي جانب ) لي
ــة  احلقب ــك  تل ــات  ذكري
ــود  جت ــث  حي ــة  التاريخي
بقصص  ــة  الطري ــه  ذاكرت
ــا اطالع  ــن خالله ــد م يري
ــة عليها ..  ــال احلالي االجي
ــرب االحتفال  ــبة ق وملناس
ــورة  ـــ (63) للث ــرى ال بالذك
ــا الزعيم  ــدة وملفجره اجملي
ــاء  اللق ــذا  ه كان  ــد.  اخلال
الذي جرى كالعادة في مقر 
اجلريدة .. فماذا قال العزاوي 

هذه املرة ؟!

• ونحنُ نقترب من االحتفال 
ـــ (63) لثورة (14  بالذكرى ال
ــوز 1958 اجمليدة )وقائدها  مت
الزعيم  الشهيد  ومنفذها 
عبد الكرمي قاسم وصحبه 
ــدة  لوح ــا  عنوان  , ــرار  االب
ــك  ــعبه وكذل ــراق وش الع
والوطنية  ــة  والنزاه االيثار 
القلب  وطيبة  والشجاعة 
ــراق  الع ــعبه  لش ــه  وحب
ــدة  اجملي ــة  العربي ــه  وأمت
العالم  دول  ــن  ــن م واخليري
لهذا  وعبرة  ومنهجا  درسا 
ــار  ــزي والع ..   اخل ــل  الرج
ــباه  واش ــال  الرج ــباه  ألش
القادة الذين غدروا بالزعيم 
الشهيد عبد الكرمي قاسم 
ــواد  والس االبرار  ــه  وصحب
االعظم  من شعب العراق 
وجيشه الباسل وذلك يوم 
ــود  االس ــباط/1963)  (8/ش
القتلة  تنفيذا ألوامر  وذلك 
ــن دول  ــة م ــراق اخلون والس
ــالء  والعم ــتعمار  االس
ــي  ف ــة  احمليط ــة  والرجعي
ــزاوي  ــاف الع ــراق. واض الع
العراقيون  عندما يستذكر 
ــر من  ذكرى ثورة الرابع عش
متوز 1958 امنا يستحضرون 
ــة  التاريخي ــازات  االجن
ــي  ــرى الت ــة الكب والوطني
ــورة  الث ــك  تل ــا  حققته
ــا  عمره ــم  رغ ــة  املبارك

ــهر  االش ــذ  ومن ــر  القصي
واجهت  ــا  لقيامه ــى  االول
ــة  ــرات داخلي ــورة مؤام الث
حيكت من قبل املتضررين 
ــوري  اجلمه ــام  النظ ــن  م
ــم  معه ــك  وكذل ــد  اجلدي
ــائر  العش ــاء  رؤس ــض  بع
ــة احمليطة  ــدول الرجعي وال
ــن بقايا  ــراق وكذلك م بالع
والطبقة  ــابق  الس النظام 
ــة  الرجعي ــية  السياس
والعميلة كذلك االنشقاق 
ــي صفوف  ــذي حصل ف ال
ــبق ان  ــض من الذين س بع
ــتركوا في تنفيذ الثورة  اش
ــم  ــى مصاحله ــا عل حرص
ــل  عم كل  ــى  عل ــدا  وحق
العراق  ــة  ــي خدم يصبُ ف

وشعبه االبي الكرمي .
قوى الردة 

ــهُ  ان ــزاوي  الع ــد  وأك
وبتشجيع من قبل اطراف 
ــن جبهة االحتاد  كانت ضم
ــي التي كانت ضمن  الوطن
ت  ــورة اال انها ارتدّ ــوى الث ق
ــهر قليلة من قيام  بعد اش
ــائل  ــأل س الثورة وهنا يس
ــذا ؟   اجلواب  ــاذا حدث ه مل
ــن أوامر اخلونة والدول  هو م
ــة  والرجعي ــتعمارية  االس
ــم.  مصاحله ــى  عل ــا  خوف
ونرجع الى الداخل العراقي 
ــم هو  ــث كان مطلبه حي
ليكون جزءا  ــراق  الع احلاق 
من اقليم وبالضد من ارادة 
ــن  م ــى  العظم ــة  الغالبي
ــعب العراقي  جماهير الش
ــي  الت ــل  الباس ــه  وجيش
ــى رؤية  ــوق ال ــت تتش كان
ــام دميقراطي يعيد بناء  نظ
العراق اوال، وملا افلست تلك 
ــة من فرض  القوى الرجعي
ــية على  اجندتها السياس
االطراف االخرى وهي اكثرية 
ــعب العراقي سلكت  الش

وازدادت  ــر     التآم ــق  طري
احملاوالت التآمرية على قائد 
الثورة الشهيد عبد الكرمي 
ــم ولقصر نظر بعض  قاس
ــي  ف ــية  السياس ــوى  الق

ــاع الدميقراطية  ظل االوض
ــرى الى  ــي االخ ــت ه انزلق
ــي  حومة الصراع السياس

تكن  لم  ــعارات  ورفعت ش
ادى  ــا  م ــة  املرحل ــم  تالئ
ــة  ــة العملي ــى انتكاس ال

ــا  ــى اثره ــية وعل السياس
ــة  ــوى الوطني ــتت الق تش
ــا  ــد مواقعه ــذت تفق واخ
ــوى الردة وانتهت  لصالح ق
باغتيال قائد الثورة وقادتها 

ــم  الزعي ــهم  رأس ــى  وعل
ــرمي  الك ــد  (عب ــهيد  الش
قاسم ) بانقالب (8/شباط 

االسود /1963) . وما يؤسف 
ــن احملللني  ــه ان البعض م ل
ــيني ومن املؤرخني  السياس

ــق  للحقائ ــوهني  املش
التاريخية الذين لم ينقلوا 
بأمانة وصدق  االجواء التي 
كانت تسود البالد قبل ثورة 
1958) حيثُ صوروا  (14متوز 

البالد  وكأمنا  في كتاباتهم 
كانت تعيش حياة برملانية 
ــة وأن  ــة حقيقي ودميقراطي

ــش في  ــعب كان يعي الش
جهل  مستغلني  بحبوحة 
االجيال اجلديدة التي ولدت 

ــت بعد الثورة بتلك  وعاش
ــة  احلقيق ان  اال  ــاع  االوض
تقول عكس ذلك فالنظام 
ــي كان نظاما رجعيا  امللك
ــط العراق  ــتبدا وقد رب مس
ــن املعاهدات  ــلة م بسلس
ــت  اخل ــي  الت ــالف  واالح
بسيادة البالد وكانت احلياة 
ــوهة وكان  ــة مش البرملاني
النواب يشغلون مقاعدهم 
في اجمللس بطريقة التعيني  
ــاك صحافة  ــم تكن هن ول
ــة  حزبي ــاة  حي او  ــرة  ح
ــة اما العالقات في  حقيقي
ــارة عن  ــف فكانت عب الري
تسلط مجموعة محدودة 
من االقطاعيني على االالف 
ــا كانت  ــن الفالحني كم م
دون قيام  ــول  ــة حت احلكوم
متطورة  ــة  وطني ــة  صناع
ــجع على  ــم تكن تش بل ل
ــا االمية فكانت  قيامها ام
ــع  ــكل واس ــرة بش منتش
آنذاك  االحصاءات  ــير  وتش
ــن (%80) من  ــى ان اكثر م ال
ــي  العراق ــعب  الش ــاء  ابن

ــك عن  ــني ناهي ــوا امي كان
ــبب  بس االمراض  ــي  تفش
ــفيات وكان  ــة املستش قل
ــعب  الش ــاء  ابن ــم  معظ
ــر  الفق ــون  يعان ــي  العراق
ــباب  االس املدقع. كل هذه 
ــة  ــوى الوطني ــت بالق دفع
ــن تغيير  ــها م ــد يأس وبع

ــلمي  ــكل س االوضاع بش
ــع الطالئع  ــى التعاون م ال
ــش  اجلي ــي  ف ــة  الوطني
ــة بحركة  ــي متمثل العراق
وبقيادة  ــرار  االح ــاط  الضب
ــهيد  ــد الوطني الش القائ
ــم )واثمر  (عبد الكرمي قاس
ــن االطاحة  هذا التعاون ع
احلدث  وان  امللكي  بالنظام 
ــذي وقع يوم  ــي ال الـتاريخ
ــو لم يكن  ــوز 1958) ل (14مت
ــوى  ــل ق ــن قب ــا م مدعوم
جبهة االحتاد الوطني التي 
دعت جماهير الشعب الى 
ودعمها  ــورة  الث ــاندة  مس
ــاح  النج ــا  له ــب  ت كُ ــا  مل
ــق ما  ــرعة ووف ــك الس بتل
ان  القول  ــتطيع  تقدم نس
ــم  ل  (1958/ ــوز  (14مت ــورة  ث
ــكريا بل  ــن انقالبا عس تك
ــم فيها  ــورة تالح ــت ث كان
ــذا  له ــش  واجلي ــعب  الش
ــل  ــن قب ــؤال م كان اول س
ــهيد (عبد  قائد الثورة الش
ــى املنفذ  ــم )ال الكرمي قاس
ــأله الزعيم  االول للثورة س
ــعب العراق  كيف تقبّل ش
الثورة ؟  فأجابه :  الشعب 
ــذ على عاتقه  العراقي اخ
تنفيذ الثورة . لقد حققت 
عظيمة  ــزات  منج ــورة  الث
ــى  ــد فعل ــى كل الصع عل
ــي  السياس ــد  الصعي
ــن حلف  ــراق م ــررت الع ح
ــحبت من  انس بغداد كما 
منطقة اجلنيه االسترليني 
العراقي من  ــد  النق ــرر  وحت
ــة كما  ــيطرة االجنبي الس
ــون  قان ــورة  الث ــرّعت  ش
ــي رغم ما  ــالح الزراع االص
احتواه من نواقص واخطاء 
ــدر لهُ  ــق ولو ق ــي التطبي ف
ــكل صحيح  التطبيق بش
ــة في  ــة نوعي ــدث نقل ألح
ــك  ــي وكذل العراق ــف  الري
ــم  الزعي ــده  وقائ ــراق  الع
الشهيد كان االول والسبّاق 
في تأسيس منظمة االوبك 
ــط  للنف ــدرة  املص ــدول  لل
ــات  احلري ــت  اطلق ــا  كم
ــكل  بش ــة  الدميقراطي
ــر  ــدد كبي ــدر ع ــع وص واس
ــرة عن  املعب ــف  الصح من 
ــية  مختلف االراء السياس
ــادة الثورة  ــازت قي كما واج
ــهيد  ــة الزعيم الش برئاس
ورفاقه  ــم  الكرمي قاس عبد 
االحتادات  ــكيل  تش ــرار  االب
ــات  واجلمعي ــات  والنقاب
ــزاب  االح ــم  ــت معظ وكان
ــاطاتها  الوطنية متارس نش

في االشهر االولى من الثورة 
ــك مت  ــي وكذل ــكل علن بش
ــت  املؤق ــتور  الدس ــدار  اص
ــرة منذ  ــص الول م ــذي ن وال
ــة العراقية  ــيس الدول تأس
احلديثة على شراكة العرب 
ــد  واح ــن  وط ــي  ف ــرد  والك
وساوى بني املواطنني بغض 
ــم  انتماءاته ــن  ع ــر  النظ
ــد  ــة ولق ــة او الديان العرقي
ــي  ــزب الدميقراط ــب احل لع
ــف  كل ــث  حي ــا  رئيس دورا 
ــزب  للح االول  ــكرتير  الس
املذكور من قبل قائد الثورة 
وهو السيد (حسني جميل) 
ــتور ومن ثم  ــة الدس بكتاب
اطلع عليه الراحل مؤسس 
ــزب الوطني الدميقراطي  احل
ــل  قب  ( ــي  اجلادرج ــل  (كام
ــد الثورة  ــى قائ ــه عل عرض
املوافقة عليه  ورفاقه ومتت 
حاال من قبل حكومة الثورة 
ــوم ونحن  ــا احوجنا الي فم
نعيش هذا الوضع املتفجر 
ــتذكر جهاد ونضال  ان نس
ــني  العراقي ــات  وتضحي
ــرفاء وجيشه الباسل  الش
وقادته النبالء وعلى رأسهم 
ــم  ــل الزعي ــهيد البط الش
عبد الكرمي قاسم وصحبه 
ــا احوجنا  ــار .. اكرر م االخي
ــش هذا  ــن نعي ــوم ونح الي
الوضع املتفجر ان نستذكر 
ــال وتضحيات  ــاد ونض جه
ــرفاء الذين  ــني الش العراقي
ــي والنفيس  ــوا بالغال ضح
ــن  الوط ــة  رفع ــل  اج ــن  م
وحرية وسعادة الشعب من 
ــف واالعراق  ــع الطوائ جمي
 .. ــية  السياس ــات  واالجتاه
للطائفية  يعرفوا  لم  انهم 
ــل كانت الوطنية  منهجا ب
ــة اخلالصة منهجا  العراقي
ــورة (14متوز  ــم .. حتية لث له
ــا  وقائده ــدة  اخلال  (1958
ــرمي  الك ــد  عب ــهيد  الش
 .. ــرار  االب ــة  ورفاق ــم  قاس
ــرا متآخيا  ــراق ح عاش الع
ــا  كم ــدا  موح ــا  دميقراطي
ــز وجل ان  ــو من اهللا ع وارج
يحميه ابدا وهو نعم املولى 
ــر. واختتم آمر  ونعم النصي
للزعيم  ــة  اخلارجي احلماية 
ــاكر  (ش ــد  املتقاع ــواء  الل
ــزاوي ) كالمه  الع ــود  محم
ــي اختتم بهذه  ــول انن بالق
ــق  ــهادة ح ــهادة .. ش الش
ــراق  ــعب الع ــة لش موجه
ــت  اني عش املظلوم واقول 
فترة احلكم امللكي وعشت 
ــوري    اجلمه ــم  احلك ــرة  فت
ــرة احلالية من  واعيش الفت
احلكم فأقول : لو مت تأجيل 
انقالب 8شباط /1963 عشر 
ــة  ــط واالطاح ــنوات فق س
ــد  عب ــهيد  الش ــم  بالزعي
الكرمي قاسم ورفاقه النبالء 
اليوم يضاهي  العراق  لكان 
ــم املتقدم بفضل  دول العال
ــهيد  الش ــم  الزعي ــة  نزاه
ــم وحبه  ــرمي قاس عبد الك
الباسل  ــه  وجيش لشعبه 
ــوار مع  ــا انتهى احل الى هن
ــاكر  ش ــد  املتقاع ــواء  الل
ــذي  وال ــزاوي  الع ــود  محم
ــتحق رتبة فريق اعتبارا  اس

من (1992/1/6).  

يف الذكرى الـ (٦٣) لثورة ١٤متوز (١٩٥٨) املجيدة ومفجرها الزعيم الشهيد (عبد الكريم قاسم )

حققت الثورة منجزات عظيمة عىل كل الصعد ..حررت العراق من حلف بغداد 

وانسحبت من منطقة   االسرتليني وحترر النقد العراقي من السيطرة االجنبية

عت الثورة قانون االصالح الزراعي رغم ما احتواه من نواقص واخطاء يف التطبيق ولو قدر  رشّ

لهُ التطبيق بشكل صحيح ألحدث نقلة نوعية يف الريف العراقي

* اللواء اِّـتقاعد 
شاكر محمود العزاوي

امر حماية الزعيم في حوار مع رئيس التحرير التنفيذي عبد الزهرة البياتي في مقر اجلريدة

9حوار NO.3677.MON.5. JUL .2021 العدد (٣٦٧٧) االثنين  ٥ / ٧ / ٢٠٢١ 

آمر احلامية اخلارجية للزعيم قاسم اللواء املتقاعد (شاكر حممود العزاوي ) 
يروي جانبا من ذكريات ذلك احلدث العظيم 

حاوره / عبد الزهره البياتي / رئيس التحرير التنفيذي 



10 اعالنات

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1441المناقصة رقم   TENDER No.  1441 

 اسم المناقصة: توفير خدمات الهاتف المحمول
 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني

 

TENDER NAME: Provision of mobile phone services 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة،  ) يحتويلها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 .مسؤولية عن الفقدان أو التأخر
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  

 prove the Bidder’s ability to provide the full range of services in accordance with technical - الخدمات وفقًا للمتطلبات الفنية وتقديم العرض الفني ذي الصلة ؛إثبات قدرة مقدم العطاء على تقديم مجموعة كاملة من  -
requirements and provide the associated technical proposal; 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - .خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;have Bidder’s  legal entity registration documents - .المستندات القانونية لتسجيل الكيان  مقدم العطاء أن يمتلك -
 comply with the Operator’s security requirements; and - ، والمشغل أمن لمتطلبات االمتثال -

  

من الفاتورة األولي ضمن العقد  محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر،المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021 آب 2) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) August 2, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 اركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءالعقود والقسم ./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 
  

  
 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

9144المناقصة رقم   
  TENDER No.  1449 

 اسم المناقصة: لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق تجهيز خدمة مراقبة غاز كبريتيد الهيدروجين
 نوع المناقصة: الفني التاهيل بطريقة عامة مناقصة

 

TENDER NAME: Provision of H2S control services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، ) يحتوي على االسم لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة.تقديم  -
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - .خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;have Bidder’s  legal entity registration documents - .المستندات القانونية لتسجيل الكيان  مقدم العطاء أن يمتلك -
 ;be experienced in the provision of similar services performed outside Iraq during the last 5 years - ان يكون من ذوي الخبرة في تقديم خدمات مماثلة خارج العراق خالل السنوات الخمس الماضية. -
 ;be experienced in the provision of similar services performed in Iraq during the last 5 years - الخبرة في تقديم خدمات مماثلة داخل العراق خالل السنوات الخمس الماضيةان يكون من ذوي  -

 provide qualified Senior H2S Engineers complied with the requirements stated in the Tender - المؤهلين والمتوافقين مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. H2Sتوفير كبار مهندسي  -
Documentation; 

 provide qualified H2S Service Engineer/ H2S Instructor (Trainer) complied with the requirements - .المناقصة(مدرب) متوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق  H2Sمؤهل / مدرب  H2Sتوفير مهندس خدمة  -
stated in the Tender Documentation; 

 ;provide qualified local personnel complied with the requirements stated in the Tender Documentation - توفير موظفين محليين مؤهلين يمتثلون للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. -
 ;employ the acting H2S Personnel on Badra Project without salary downward alteration - مشروع بدرة دون تخفيض الراتب. باإلنابة عن  H2Sتوظيف موظفين  -
 ;provide the whole list of H2S equipment stated in the Tender Documentation - المنصوص عليها في وثائق المناقصة.  H2Sتقديم القائمة الكاملة لمعدات  -
 ;mobilize H2S equipment during the period specified in the Tender Documentation - خالل الفترة المحددة في وثائق المناقصة. H2Sتعبئة معدات  -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب هذه المناقصة. -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - ل؛ واالمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة بالمشغ -
 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - .هذه المناقصةقبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب  -

  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021 آب 2) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) August 2, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published وساعة االستحقاق الجديد. في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 م إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يت) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.أو دون أن يبرر  عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة
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اُّـ / شركة ناعور اِّـاء للمقاوالت 
وشركة نبع اِّـينا للتجارة واِّـقاوالت

العنوان / بغداد / الحارثية / 
م٢١٣ زقاق ١٨ دار ١٢٦

م/ انذار

ــم (٢) الصادر بموجب  ــارة اُّـ العقد رق اش
َّـ  ــري/٦٥٥٠)  س (م  ــم  اِّـرق ــا  كتابن
ــة تصميم  ــاص بمقاول ٢٠١١/٥/٤ والخ
وتجهيز معدات واالنابيب وتنفيذ وتشغيل 
ــف / كوفة) َّـ  ــروع ماء النج وصيانة (مش
محافظة النجف االشرف بطاقة (١٦٠٠٠ 
ــم َّـ تنفيذ  ــاعة). وبالنظر لتلكؤك م٣/ س
ــدم الجدية من  ــم التعاقدية وع التزاماتك
ــروع وذلك الن االعمال  قبلكم بتنفيذ اِّـش
حاليا ال ترقى اُّـ اِّـستوى اِّـطلوب وان اغلب 
ــدم تجهيز  ــال متوقفة اضافة اُّـ ع االعم
ــتريادية للمشروع لغاية االن  اِّـعدات االس
ــراع َّـ رفع  ــم بموجب االس وعليه ننذرك
وترية االعمال َّـ اِّـشروع وتدارك التأخري 
خالل مدة (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ 
ــيتم اتخاذ  ــم بكتابنا هذا وبخالفه س تبغلك
االجراءات القانونية بحقكم بموجب الفقرة 
ــتنادا  ــحب العمل اس ــن العقد وس (١٥) م
ــروط اِّـقاولة العمال  ــادة (٦٥) من ش للم
ــا االول والثاني  ــة بجزئيه ــة اِّـدني الهندس

ودون الرجوع اُّـ اِّـحاكم  اِّـختصة.

اِّـهندس 
نجم سعيد محمد
اِّـدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
 مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد :١٩٧٢
التاريخ :٢٠٢١/٦/٢٧

م/ اعــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ 
ــة العزيزية  وفقا  ألحكام  اِّـادة ١٢ الفقرة (ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١)  ــة بلدي مديري
ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فرتة (٣٠)   لس
ــرها َّـ الصحف اليومية مستصحبني معهم  التأمينات القانونية البالغة  ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنش
ــتجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري   (٣٠٪) من القيمة  التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة  االيجار وس
ــا) واذا صادف يوم اِّـزايدة   ــرة صباح ــاعة (العاش ــن مدة االعالن  َّـ مقر مديرية  البلدية اعاله َّـ تمام الس م
ــمية تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة  عطلة رس
ــتأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات  اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

لجنة البيع وااليجار
العدد :١٩٧٣
التاريخ :٢٠٢١/٦/٢٧

م/ اعــــــــالن
ــط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه  تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
ــة بلدية الصويرة  وفقا  ألحكام  اِّـادة ١٢ الفقرة (ثالثا) من قانون بيع وايجار  ــدة اُّـ مديري والعائ
ــدة العلنية مراجعة  ــرتاك َّـ اِّـزاي ــنة ٢٠١٣ فعلى الراغبني باالش ــة رقم (٢١) لس ــوال الدول ام
ــرها َّـ الصحف  ــالل فرتة (٣٠)  ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنش ــة بلدية العزيزية خ مديري
ــة  التقديرية بصك  ــة (٣٠٪) من القيم ــات القانونية البالغ ــتصحبني معهم  التأمين ــة مس اليومي
ــتجري  اِّـزايدة  َّـ اليوم االخري  من مدة االعالن  َّـ مقر  مصدق او نقدا ولكامل مدة  االيجار وس
ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  عطلة رسمية  ــاعة (العاش مديرية  البلدية اعاله َّـ تمام الس
ــر واالعالن وكافة  ــو عليه اِّـزايدة اجور النش ــدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس ــون اِّـزاي تك
اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط :-

١-عدم انشاء مشيدات.
٢-االلتزام بالضوابط الصحية كافة.

٣- اِّـحافظة على االرضية من الحفريات  والحرق وغريها.

تنويه
ــور َّـ العدد  ــرة (٥) من االعالن اِّـنش  ورد َّـ الفق
ــادر يوم الخميس ٢٤ / ٦ / ٢٠٢١  (٣٦٧٠) الص
ــدة ٦٠ يوما و الصحيح يكون  يكون العطاء نافذا ِّـ

العطاء نافذا ِّـدة ٩٠ يوما. لذا اقتضى التنويه.

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار
٢٠٢١/٦/٢١

اِّـهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط 

رئيس لجنة البيع وااليجار
٢٠٢١/٦/٢١

مدير هيأة توزيع الغربية

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في



متابعة / البينة اجلديدة
ــالم  اإلع ــائل  وس ــت  أعلن
ــهر  أش ــاة  وف ــة  املصري
ــي  ف ــينما  الس ــوري  مص
ــيس مرزوق عن  البالد، رمس
ــز ٨١ عاما.وأعلن  ــر ناه عم
ــامح  خبر الوفاة، الفنان س
ــر صفحته  ــي عب الصريط

مبوقع التواصل االجتماعى 
«فيسبوك»، وكتب: «فقدنا 
ــرا ورائد من  ــا كبي اآلن فنان
رواد التصوير السينمائي .. 
رحم اهللا الدكتور رمسيس 
ــذه آخر لقطة له  مرزوق وه
ــان النحات  ــع اخيه الفن م
ــر  الديكور زوس ــدس  ومهن

ــيس  رمس ــد  مرزوق».ويع
ــا ومدير تصوير،  مرزوق فنان
وقد حصل على بكالوريوس 
التطبيقية  ــون  الفن كلية 
ــة  جامع ــر  تصوي ــم  قس
ــوان ١٩٥٩ وبكالوريوس  حل
ــون  للفن ــي  العال ــد  املعه
املسرحية أكادميية الفنون 
 ١٩٦٣ ــر  تصوي ــص  تخص
الدكتوراة  ــهادة  ش ــى  وعل
ــينمائي  الس ــراج  اإلخ في 
ــوربون  الس ــة  جامع ــن  م
(فرنسا)عام ١٩٨٣،  ب باريس 
ــى العديد  ــل عل ــد حص وق
من اجلوائز، وكذلك اشترك 
أفالم  ــة  مجموع ــر  بتصوي
ــة، وأقام العديد من  إيطالي
ــارض اخلاصة به ب مصر  املع
ــا وباريس وحصل على  وروم
ــزة  جائ ــرين  عش ــي  حوال

تقديرية.

ــة / البينة  متابع
اجلديدة

ــة  حادث ــي  ف
نشر  ــاوية،  مأس
ــوري  س ــب  طبي
ــني  ــورا لطفلت ص
والدهما  ــا  تركهم
ــفى  مستش ــي  ف
الرازي اخلاص بالعاصمة 
ــق، مع رسالة  ــورية دمش الس
ــاه أنه  ــا معن ــا م ــب عليه كت
ــره،  ــال وفق ــق احل ــبب ضي بس
ــة  إعال ــى  عل ــادرا  ق ــاد  ع ــا  م
ــن يقرأ  ــا مم ــني، طالب الصغيرت
كونهما  إطعامهما  ــالة  الرس
ــيئا منذ مدة كما  لم تتناوال ش
ــالة، والتي ختمها  توحي الرس
ــماح والصفح  ــاس الس بالتم

عنه.
ــب القصة  ــر الطبي ــور نش وف
ــي أحد مواقع  على صفحته ف
ــل االجتماعي، انهالت  التواص
عليه الرسائل واالستفسارات 

من السوريني حول العالم عن 
ــن عرض  م ــة  وثم ــني،  الطفلت
ــاعدة ولتتحول قصتهما  املس

املأساوية لقضية رأي عام.
ــر بادرت  ــار اخلب وعلى إثر انتش

ناشطة مدنية  تدير مجموعة 
نسوية كبيرة على السوشال 
ــن واجبها  ــا م ــا، انطالق ميدي
ــا أم كما  ــاني ومن كونه اإلنس
ــم  ــع قس ــل م ــول، للتواص تق

طة  ــر ش
ة  ملز ــفى ا مستش و

الرازي، الذي اعتنى بالطفلتني 
والتقتهما عارضة استضافت 

التقائها  ــني  ــني، وح الطفلت
ــث فيديو  ــت بب ــا قام بهم
صفحاتها  ــر  عب ــر  مباش
ــا،  ميدي ــال  بالسوش
والدهما  ــه  في ــدت  ناش
ــراره  ق ــن  ع ــدول  بالع
طفلتيه  ــن  ع ــي  التخل
ــا  وغيره ــي  ه ــا  وأنه
ــاعدته  ــتعدون ملس مس
ــل مصاريفهما،  في حتم
ــكن الئق لهم،  وتأمني س

ــي  ــدي ف ــول هاي ــا تق كم
ــكاي نيوز  ــا مع «س حواره

عربية». 

متابعة / البينة الجديدة
قدم الفنان املصري محمد 

رمضان عبر صفحته 
ــى  عل ــمية  الرس

 « م ا ــتغر نس إ »
ملطعم  اعتذارا 
في دبي بسبب 
ــام  ــه ٥ أي غلق
ــع  جتم ــد  بع
اجلمهور حوله 

ء  ــا ثن أ

ــد  محم ــر  غنائه.ونش
أثناء  ــو  فيدي رمضان 
داخل  وجوده 
ــم  ملطع ا
وعلق على 

ــذر  ــال: «أعت ــو قائ الفيدي
ــوري  ــن جمه ــة ع بالنياب
ــي  ــببنا ف ــي لتس وأحبائ
ــي  مكان ــوس  نام ــالق  إغ
ــدة  ــي مل ــي دب ــل ف املفض
بسبب  أيام  ــة  خمس
ــوري  جمه ــع  جتم
حولي».وقبل أيام نشر 
فيديو  املصري  الفنان 
له وهو يسير في دبي 
ــة فهد، بعد  بصحب
ــر في وقت  أن نش
ــابق فيديو له  س
ــض  ــر أبي ــع من م

اللون. 

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٦٧٧) - اإلثنني - ٥ - تموز - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــد. لكن هذه  ــل واح ــكلة ما بعام ــير مش ــهل من تفس ــس هناك اس لي
ــة ال تنفع في  ــه اجملتمع والدول ــاكل التي تواج ــي فهم املش ــة ف الطريق
ــة الخ هي نتاج  ــية او اجتماعية او اقتصادي ــا. فكل ظاهرة سياس حله
ــكلة ال تتعامل  ــباب والعوامل. وكل محاولة حلل املش ــبكة من االس ش
ــوى الى  ــلة ال تؤدي س ــباب والعوامل هي محاولة فاش مع كل هذه االس
ــكلة.  اقول هذا الكالم بسبب تفاقم مشكلة انقطاع  اطالة عمر املش
ــيرات  الطاقة الكهربائية هذه االيام. قراتُ الكثير من التعليقات والتفس
ــكلة وكلها تتحدث عن عامل واحد، مرة «العمل التخريبي» ومرة  للمش
ــكل جلنة  ــك ان رئيس الوزراء ش ــة»، وهكذا. واملضح ــرة االميركي «املؤام
لتقصي احلقائق وكأننا بصدد لغز او حادث غامض او حدث طارىء يحتاج 
ــت لدري كيف سيقود رئيس الوزراء اجلهود  الى جلنة تقصي حقائق. ولس
ــباب  ــاء اذا كان ال يعرف حتى االن االس ــكلة الكهرب ــمية حلل مش الرس
ــوى شماعة «تقصير احلكومات السابقة» التي يعلق  التي ادت اليها، س
ــون ال يعلمون ان  ــكالت البلد.  اذا كان املعني ــله في حل مش عليها فش
ــة هي نتائج  ــكالت البلد كالبطال ــا من مش ــكلة الكهرباء وغيره مش
عرضية للخلل احلاد في املركب احلضاري، فهذه مشكلة اخرى كبيرة. الن 
ــكل يؤدي الى اخللل في حتديد العالج.   الفشل في تشخيص سبب املش
ــي او اقتصادي الخ هو نتاج اشتغال عناصر  اي عمل اجتماعي او سياس
ــا. والعناصر  ــم العليا احلافة به ــن منظومة القي ــب احلضاري ضم املرك
ــان هو  ــان والطبيعة والزمن والعلم والعمل. وبديهي ان االنس هي: االنس
احملور القائد للمركب احلضاري. وطبيعي ايضا ان قدرة االنسان االنتاجية 
ــدرات كامنة بالقوة، ويقوم  ــكاس ملا توفره العناصر االخرى من ق هي انع
االنسان باستخراجها بالفعل. فاذا احسن الفاعل االجتماعي التصرف، 
واذا كانت منظومة القيم العليا صاحلة، كانت النتائج حسنة. والعكس 
ــبة للمشكالت التي حتصل في  بالعكس في كل ما تقدم. وكذلك بالنس
اجملتمع والدولة. كلها نتاج اخللل احلاد في اشتغال املركب احلضاري. وهذا 
ليس تفسيرا بعامل واحد، امنا تفسير بعدة عوامل متجمعة في املركب 
ــتمرة منذ  ــكلة الكهرباء املس احلضاري ومنظومة القيم احلافة به. مش
ــة لهذا اخللل. وهذا اخللل  ــاكل، هي نتائج عرضي عقود، كغيرها من املش
ــكلة. وهذه  ــاري ذات العالقة باملش ــراف املركب احلض ــمل جميع اط يش
ــني واملواطنني وقوى التأثير  ــمل الدولة واحلكومة واملوظفني التنفيذي تش
املنظورة وغير املنظورة. وهذا يعني انه من املستحيل حل املشكلة بدون 
ــكلة  ــة واصالح كل نقاط اخللل في هذه الدوائر اخملتلفة. حل مش معاجل
ــراءات احلكومية من  ــر االج ــة عمل تتطلب حتري ــاء يتطلب خط الكهرب
ــاد والروتني والتعقيد، اضافة الى ضمان استقالل القرار السياسي  الفس
ــة وبخاصة وزارات  ــني اجهزة الدول ــب تعاونا كبيرا ب ــة،  ويتطل للحكوم
ــاء واملالية والنفط، ويتطلب موظفني تنفيذيني نزيهني مخلصني  الكهرب
ــب مواطنني حريصني  ــى امت وجه، ويتطل ــى اداء واجبهم عل حريصني عل
ــا يتطلب  ــيد)، كم ــة (الترش ــة الكهربائي ــتخدام الطاق ــنون اس يحس
ــروع  ــتخدام غير املش ــرب الطاقة الكهربائية عن طريق االس ايقاف تس
ــتخدمة.  ــور الطاقة الكهربائية املس ــل)، كما يتطلب دفع اج (التچطي
ــباب  ــها ملعرفة اس ــذه قائمة طويلة من املتطلبات التي ميكن عكس وه
ــتمرار املشكلة حتى االن. وهذه كلها هي ما اسميه اختصارا وجمعا  اس
ــل احلاد في املركب احلضاري ومنظومة القيم العليا احلافة به»، وهو  «اخلل
ــمل كل االطراف ذات العالقة باملشكلة. وهذا  ــع يش عنوان عريض وواس
ــكالت االخرى. وال ميكن قياس احلالة العراقية على  ينطبق على كل املش
ــا من الدول االخرى التي ال تعاني من هذا الكم الكبير واملترابط من  غيره
ــاعر الناس، لكني ال  اخللل احلاد في املركب احلضاري. ال اريد ان احبط مش
ــكلة معقدة وحلها معقد، وال  ــيط سببها. املش اريد ان اخدعهم بتبس

سبيل الى ذلك غير ما ذكرت.

محمد عبد الجبار الشبوط

راي
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ــاخنة   ازمة الكهرباء التي نعيش على وقع تفاصيلها الس
ــت  ــخونة صيفنا القائض وجمره املتقد هذه االيام ليس س
ــون.. بل هي نتاج  ــة او ( بنت اليوم) كما يقول ــدة الصدف ولي
ــل والفساد والتحاصص  ــنوات طويلة من اخلراب والفش س
والتدخالت احلزبية بكل مستوياتها وغياب االرادة الوطنية 
ــتقبل واالهم من  ــور احلس الوطني وفقدان الرؤية باملس وفت
ــود الرغبة احلقيقية في عمليتي االعمار  ذلك كله عدم وج
والبناء لهذا الوطن وخدمة شعبه الذي حتيط به اللصوص 
ــالة كما يحيط السوار باملعصم ورغم انفاق ما يربو  والنش
على الـ(٩٠) مليار دوالر على قطاع الكهرباء طيلة (١٧) سنة 
ــي لبناء محطات كهربائية تغذي  او  مضت وهو مبلغ يكف
تؤمن الطاقة الكهربائية لدولة مثل الصني الشعبية.. اقول 
ــن لم يطرأ  ــاق كل هذه املليارات اال ان اي حتس ــه رغم انف ان
ــور اخلاطر ويئن  ــاع احليوي متهالكا مكس ــل هذا القط وظ
من ضربات موجعة بسبب اخملالب التي انشبت في جسده 
وحولته الى فريسة ممزقة االوصال. وليست الكهرباء وحدها 
ــبة بل هناك سلسلة ازمات تتوالد عندنا  هي االزمة الناش
ــعر باالالم  ــران وجتعل  واحدنا حيرانا ويش ــا تتوالد الفئ كم

املبرحة وكأنه قد تعرض للجلد بعصا من خيزران!!
ــية بني الشباب من اخلريجني  فهناك ازمة البطالة املتفش
ــط هذا املوج املتالطم ال توجد حلول تلوح..  او غيرهم ووس
ــتقبل اآلتي الن الذي يأكل  ــي االفق القريب وال في املس ال ف
ــال اجلوعان الذي  ــدري بح ــائم التبريد ال ي ــد على نس الثري
ــان وألن انينه كمن  ــد من العرب ــمعه اح ــوى دون ان  يس يتل

يصرخ في الوديان!!
 وهناك ازمة السكن اخلانقة التي كانت واحدة من نتائجها 
ــوائيات على امتداد مساحة البالد  ــار العش الكارثية انتش
ــداد حيث  ــوب والعاصمة بغ ــط واجلن ــيما في الوس وال س
اضطر للسكن فيها اناس ليس ترفا او بطرا ولكن هربا من 
ــقف يؤوي العيال من حر الصيف  الضائقة واحلاجة الى س

وزمهرير الشتاء!! وغالء االيجارات!!
ــة واخلوض  ــة والتربي ــتدامة في الصح ــة مس ــا ازم  وعندن
ــجون  ــن اهمال وخراب حديث ذو ش ــا نال القطاعني م فيم
ــه).. باختصار  ــه طالع من بطن ام ويعرفه كل عراقي( هس
ــل واملواصالت  ــاريع العمالقة في النق ــدم رؤية املش فإن  ع
ــش في   ــرده الى الروتني الذي يعشّ ــي مجاالت احلياة م وباق
ــؤولية واساليبهم البيروقراطية  عقول من يتصدون للمس
ومناكفاتهم واختالفاتهم على حساب املصلحة الوطنية.. 
هذا النفر من الفاشلني هم سبب كل مصائبنا.. هذا النفر 
ــوزارة على انها  ــلني املتحاصصني ينظرون الى ال من الفاش
ملك صرف (مال اخللفوه) او انها  بقرة حلوب تدر لبنا حلزبه 

او كتلته السياسية اما الشعب فله احلصرم.
باختصار إن كل ازماتنا والتخبط الذي نعيشه واخلراب الذي 
يضرب  كل شيء هو نتاج اهمالنا وحصيلة غياب احلساب 
ــير لكل املقصرين حتت شعار حقير عنوانه ( غطيلي  العس

واغطيلك واسكت على وزيري اسكت على وزيرك)!!

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي
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بغداد / البينة الجديدة

نفت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار، األخبار والتقارير التي 
ــالم  اإلع ــائل  وس ــا  تداولته
ــراق  الع ــتعداد  اس ــأن  بش
الستقبال أفواج من احلجاج 
ــام بعثاتٍ  ــيحيني، وقي املس
ــةٍ  وأملاني ــةٍ  أمريكي ــةٍ  آثاري
ــالت تنقيب  ــةٍ بحم وايطالي
ــة الناصرية مطلع  في مدين

شهر تشرين األول املقبل.
ــذه  «ه إنَّ   ، ــوزارة  ال ــت  وقال
ــر عارية عن  األخبار والتقاري
ــة  مخالف ــا  ألنَّه ــة،  الصح
ــة  ــة الصح ــات جلن لتعليم
أن  ــاً  موضح ــالمة،  والس
ــاً  ــر حالي ــوزارة يقتص دور ال
ــول عددٍ  ــهيل دخ ــى تس عل
ــزوار املهتمني  ــدودٍ من ال مح
ــيق  ــوزارة بالتنس ــار وال باآلث

ــوة  ــة إس ــع وزارة الداخلي م
ــع  م ــة  املتبع ــراءات  باإلج
وبعض  األجانب  الصحفيني 
ــروم  ت ــي  الت ــخصيات  الش
ــاركة  للمش ــالد  الب ــول  دخ
ــات مختلفة ومبا  ــي فعالي ف

ــروط الصحة  ينطبق مع ش
ــروف  ظ ــق  ووف ــالمة،  والس

وتطورات جائحة كورونا».
ــائل  بوس ــوزارة،  ال ــت  وأهاب
ــي  التأن ــرورة  «بض ــالم  اإلع
املعلومات  ــأن  والتدقيق بش

املتداولة بهذا الشأن مراعاةً 
للمكانة التي تبوأها العراق 
ــتحقاق،  واس ــدارةٍ  ج ــن  ع
ــمة  الس املصداقية  ولتظل 
ــي إعالمنا الوطني  البارزة ف

الرصني».
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة اللبنانية  ــاركت النجم ش
ــي متابعيها عبر  وهب هيفاء 
ــتغرام» بصورة  «إنس تطبيق 
أغنيتها  من كواليس تصوير 
ــت»، ظهرت  ــدة «لو كن اجلدي
فيها وهي جتلس على درّاجة 
ــس الفتة  ــة وترتدي مالب ناري

وتواكب املوضة.
ــون محط  تك ــأن  ب ــت  وجنح
بإطاللتها  ــور  اجلمه اهتمام 
ــري  زه ــعر  بش ــة  اجلميل
ــريحة «كيرلي» ناعمة  بتس

مع مكياج قوي.
ــورة  الص ــت  ونال

ــاب اآلالف من  إعج
ــاء  هيف ــي  متابع
ــوا  تغزّل ــن  الذي
ــا  له يجما

ا  و د ــا ش أ و
ــا  ته ر بقد

د الدائم، إضافة  ــدّ على التج
ــدث  ألح ــا  مجاراته ــى  ال
ــات املوضة، الفتني الى  صيح
ــو مع الفنان  أن أغنيتها الدي
املصري أكرم حسني لطيفة 

وجميلة.

ر  ــدّ بتص ــاء  هيف ــت  واحتفل
ــدة محركات  ــا اجلدي أغنيته
البحث وحتقيقها أعلى نِسب 
دة عبر قناتها اخلاصة  مشاهَ
ــم  ر وس في «يوتيوب»، وتصدّ
ــق «التيك  ــت» تطبي ــو كن «ل
توك»، وعبّرت عن سعادتها 
وبتفاعل  النجاح  بهذا 
اجلمهور مع كلمات 

األغنية.
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